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1االختبار      
: التعـبـيــــر

ً
أوال

�أ أرادت المدرسة أن تعلن عن القيام برحلة إلى المتحف المصرى. اكتب هذا اإلعالن. ا  

ب  »للنيل فوائد عظيمة، ولكى نحافظ على صحتنا، يجب أن نحافظ على مياهه من التلوث«. اكتب فى ذلك، مبينًا فوائد 

النيل للمصريين، وواجبهم نحو المحافظة على مياهه.

القراءة متحررة المحتوى )إجبارى(:ثانًيا: القراءة

٢   اقرأ الفقرة اآلتية، ثم أجب: »كل شىء فى حياتنا إذا استعملناه استعماًل صحيًحا كان مفيًدا، وإذا أخطأنا فى استعماله كان 
ا؛ إذا اقتصر اإلنسان على نوع واحد منه، ولم  ا. وطعامنا الذى نأكله هو أيًضا يمكن أن يكون نافًعا ويمكن أن يكون ضارًّ ضارًّ
ينوع أطعمته، فيحرم الجسم مما يحتاج إليه فى تقويته وسالمته ، أو أسرف فيه، أو جمع بين وجبتين فى وقت قصير، أو أكل 

طعامه متعجاًل، فيزدرده، ول يمضغه، أو يغريه الطعام الدسم«.
�أ اختر الصواب مما بين القوسين: 

)ابتعد - أسرف - اكتفى( 1 معنى )اقتصر(: ............................... 

)أبعدنا - أصبنا - انتهينا( 2 مضاد )أخطأنا(: ............................. 

ب ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة الخطأ:

)          ( 1 الجمع بين وجبتين فى وقت قصير مفيد للجسم. 

)          ( 2 يجب علينا عدم التنويع فى الطعام. 

جـ فى ضوء فهمك للفقرة السابقة أجب عن السؤال التالى: ما ضرر عدم تنويع الطعام؟

■ القراءة متعددة الموضوعات والقصة:

٣  من موضوع )ذكاء صبى(  اقرأ، ثم أجب: 
»فقـال عمـر: عظنـى يـا غـالم. فقـال: يا أميـر المؤمنين، إن أناًسـا غرهـم حلم الله وثنـاء النـاس عليهم؛ فال تكـن ممن يغره 

 حلـم اللـه وثنـاء النـاس عليه، فتـزل قدمك ، وتكـون من الذيــن قال اللـه فيهـم: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ں ں ﴾ ]سورة األنفال: اآلية )21([«.  

�أ هات: معنى )عظنى(: ............................... ، ومضاد )تزل(: ...............................، وجمع )قدم(: .................................. 
ب عالم يدل قول الخليفة عمر بن عبد العزيز: »عظنى يا غالم«؟ ........................................................................................

جـ بم نصح الغالم الخليفة عمر بن عبد العزيز؟ ..................................................................................................................

( إلى مقاطع صوتية. ............................................................................................................................ د حلِّل كلمة )َأَسنُّ
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■ من قصة )على مبارك(:

�أ لماذا ذهب الكاتب إلى المأمور؟ ...................................................................................................................................
ب ماذا فعل الشيخ )مبارك( مع ابنه بعد طرده من العمل؟ ...................................................................................................

ا: المحفوظات
ً
أجب عن السؤالين التاليين:ثالث

٤  من نص )الطماع والدجاجة( اقرأ، ثم أجب: 

تكفيـه طـول الدهـر شـر الحاجة كـان البخيـــل عنــده دجــاجـة                 
وهـى تبيـض بيضـًة مــن ذهـب فـى كـل يـوم مـر تعطيـه العجـب           

�أ هات: معنى )الدهر(: ...............................، وجمع )دجاجة(: ...............................، ومضاد )شر(: .................................

ب ما الذى كانت تعطيه الدجاجة للبخيل؟ ..........................................................................................................................

جـ ما الجمال فى قول الشاعر: »دجاجة تكفيه شر الحاجة«؟ .............................................................................................

د هات من األبيات كلمة على نفس الوزن: )العجب، .............................(.

هـ أكمل خريطة الكلمة اآلتية:

المعنى: ....................

النوع: .....................

المضاد: ................... تكفيه

الكلمة فى جملة: ...........................................................................

٥  من نص )أخى اإلنسان( اقرأ، ثم أجب:

ـع فى المغرب والمشرق أخى فى العالـم الــواس
د فـى جوهـرك المطلــق أخــى األبيض واألســو
تجــد قلبـى بهـا يخفــق أمــد يـدى، فصافحـهــا

بحبـك يا أخـى اإلنسـان

�أ اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتى:
)لونك - حديثك - أساسك( 1 معنى )جوهرك(: ............................. 

)قوالب - قلبان - قلوب( 2 جمع )قلب(: ................................... 

)الكبير - الضيق - الصغيـر( ٣ مضاد )الواسع(: .............................. 
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ح الفكرة التى تضمنتها األبيات الثالثة األولى. ...................................................................................................... ب وضِّ

جـ َمن الذى يخاطبه الشاعر؟ .............................................................................................................................................

د ماذا طلب الشاعر من أخيه اإلنسان فى البيت األخير؟ ..................................................................................................

رابًعا: النحــــــو

ا؛ فإن العلم فوائده كثيرة، وقد أصبح العلم  ٦  »ظلت مصر عظيمًة على مر العصور، وهى هبة النيل، يحب أبناؤها العلم حبًّا جمًّ

يضىء الطريق للشعوب«.

�أ أعرب ما تحته خط فى الفقرة السابقة.
ب استخِرج من الفقرة السابقة ما يأتى: )اسًما لحرف ناسخ - خبًرا لمبتدأ(.

جـ أجب بما هو مطلوب بين القوسين:

)اذكر نوع الخبر( 1 السمك يتنفس األكسجين الذائب فى الماء.   

)احذف الفعل الناسخ، واكتب الجملة صحيحة( 2 أصبح الالعبون نشيطين.   

د ضع مكان النقط خبًرا يكون جملة اسمية: إن القمر .............................

خامًسا: الخـط

٧   اكتب ما يأتى بخط النسخ مرة، وبخط الرقعة مرة أخرى:

ولـو شئنـا أحلنـا  جـــنــــــــة  الفـردوس دنيـانـا

سادًسا: اإلمالء

٨  اكتب ما ُيمَلى عليك.

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................
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٢االختبار   

: التعـبـيــــر
ً

أوال

�أ اكتب الفتة تحث فيها زمالءك على التعاون.     ١

ب اكتب فى موضوع واحد من الموضوعين التاليين: 

1 اإلبداع واالبتكار، وتنمية المواهب فى العمل ضرورة فى الحياة. 

2 للتالميذ والتلميذات دور كبير فى المرحلة المقبلة.

القراءة متحررة المحتوى )إجبارى(:ثانًيا: القراءة

٢   اقرأ الفقرة اآلتية، ثم أجب: »يظن كثير من الناس أن الصحراء مرتبطة بالفقر وقلة الموارد، وبالتالى فال فائدة منها، وهذا غير 

صحيح؛ فالصحراء قد يوجد بها من الثروات ما يثير العجب؛ ففى باطنها يكمن: البترول، والذهب، والمعادن المختلفة، 

والمياه الجوفية. والصحارى فى مصر كثيرة وواسعة ومليئة بالثروات. وعلينا - نحن أبناء مصر - أن نبذل المزيد من الجهد 

الكتشاف هذه الثروات واستغاللها«.

�أ اختر الصواب مما بين القوسين: 

)إهدارها - تخزينها - استثمارها( 1 معنى )استغاللها(: ............................. 

)المــورد - الـــورد - الـــوارد(   2 مفـرد )المــوارد(: ............................ 

ب ما الظن الخطأ الذى يظنه كثير من الناس عن الصحراء؟ ..............................................................................................

جـ ما واجبنا - نحن أبناء مصر - نحو الثروات الكامنة فى صحارى مصر؟ .......................................................................

■ القراءة متعددة الموضوعات والقصة:

٣  من موضوع )منصور والطيور( اقرأ، ثم أجب: 

»انصرف التاجر مسروًرا. وبينما هو فى طريقه على شاطئ النهر وكان اليوم قائًظا، أراد أن يتبرد بماء النهر، فوضع ثيابه وتلك 

الصرة على الشاطئ، ونزل إلى النهر، فمرت حدأة فخطفت الصرة وهى تحسبها لحًما، وطارت فى األفق ذاهبًة بها«.  

�أ هات: معنى )تحسبها(: .............................. ، وجمع )حدأة(: ..............................، ومضاد ) طارت(: .............................. 

ب ِصف حالة التاجر بعدما انصرف من قصر الخليفة. .......................................................................................................

جـ ماذا فعل التاجر وهو فى طريقه؟ .....................................................................................................................................
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د أكمل شبكة المفردات:

■ من قصة )على مبارك(:

�أ كيف وجد الفتى )عنبر أفندى( حين دخل عليه؟ ...........................................................................................................

ب ما اسم المدرسة التى كان يسأل عنها )على مبارك(؟ ولماذا كان يسأل عنها؟ ................................................................

ا: المحفوظات
ً
أجب عن السؤالين التاليين:ثالث

٣  من نص )نصائح أب( اقرأ، ثم أجب: 

وأنـه يـزداد منــه عــزا فظـن يوًمـا أن فيهـا كنـزا               

�أ استخِرج من البيت السابق: مرادف )حسب(: ................... ، ومضاد )يقل(: .................... ، ومفرد )كنوز(: .....................

ب اشرح البيت السابق بأسلوبك. 

جـ »الطمع يقل ما جمع«. ما عالقة هذه المقولة بالنص الذى درست؟ ...............................................................................

د أيهما أجمل من وجهة نظرك؟ ولماذا؟

2 ظن يوًما أن فيها كنًزا. 1 ظن يوًما أن الكنز فيها.   

٥  من نص )أخى اإلنسان( اقرأ، ثم أجب:

مًعـــا لنعيــش إخــــوانا لقــد جئنــا إلــى الدنيـــا
أحبــــــاء وأعوانـــــــا ونسعـــد بالحيـــاة مًعـــا

�أ اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتى:

)الدنايـا - الدنا - الدناءات(  1 جمـع )الدنيا(: ............................. 

)نتعـب - نشقـى - نمرض(  2 مضاد )نسعد(:  ............................. 

ب ماذا يمكن أن يحدث لو عملنا بما يدعو إليه الشاعر؟

جـ عالم يدل قول الشاعر: »نسعد بالحياة مًعا«؟

د »ال فرق بين بنى اإلنسان فى أى مكان وال بين ألوانهم«.. اكتب مما تحفظ ما يدل على هذا المعنى.

النهر

............

........................

............
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رابًعا: النحــــــو

٦   اقرأ، ثم أجب: »إن مصر بلد األمن واألمان ومعبر األنبياء والرسل، ولن ينال منها عدو غاشم أو إرهابى حاقد، والتاريخ ملىء 

ا منيًعا أمام تلك المحاوالت ، وظلت مصر باقيًة. فيا أبناء مصر،  بمحاوالت فاشلة للنيل من هذا البلد، فكان المصرى سدًّ

كونوا فى وحدة؛ كى يسلم بلدكم«.

�أ أعرب ما تحته خط فى الفقرة السابقة.

ب استخِرج من الفقرة السابقة ما يأتى: )خبًرا لحرف ناسخ، وبيِّن نوعه - ظرًفا، وبيِّن نوعه - فعاًل ناسًخا، وعيِّن اسمه(.

جـ أجب بما هو مطلوب بين القوسين:

)خبر جملة اسمية( 1 الرياضة ..........................   

)خبر جملة فعلية( 2 الصدق ...........................   

)أدِخل على الجملة حرًفا ناسًخا، وغيِّر ما يلزم( ٣ المجتهدون مخلصون.    

خامًسا: الخـط

٧   اكتب ما يأتى بخط النسخ مرة، وبخط الرقعة مرة أخرى:

»مًعا نحن قادرون على اإلنجاز«

سادًسا: اإلمالء

٨  اكتب ما ُيمَلى عليك.

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................
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3االختبار   
: التعـبـيــــر

ً
أوال

�أ اكتب برقية لصديق لك تهنئه فيها على فوزه بالمركز األول فى المسابقة.     ١

ب اكتب قصًة تنتهى بهذه العبارة: »... لقد كان لوالده الفضل األول فى رجوع ثقته بنفسه«. 

القراءة متحررة المحتوى )إجبارى(:ثانًيا: القراءة

٢  »)لكل مقام مقال(.. عبارة قد تكون سمعتها قبل ذلك، وربما ال تدرك معناها جيًدا ، ولكنها فى غاية األهمية ؛ فالمقصود 

أن تعرف ماذا تقول ومتى تقول؛ فالكالم الذى ُيقال فى التهنئة بمناسبة سعيدة، يختلف عن الكالم الذى ُيقال فى العزاء أو 

المواساة فى مناسبة حزينة، والكالم الذى ُيعبِّر عن الحب واإلعجاب، يختلف عن الكالم الذى ُيعبِّر عن الغضب، وهكذا.. 

المهم أن تعرف ماذا تقول ومتى تقول«.

2 مضاد )الغضب(: .........................................  1 معنى )تدرك(: .........................................  �أ هات: 

ب ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة الخطأ:

)          ( 1 الكالم ثابت ل يتغير فى جميع المواقف. 

)          ( 2 ل بد أن نفكر فى الكالم قبل أن نتحدث. 

جـ ضع عنواًنا مناسًبا للفقرة السابقة.

■ القراءة متعددة الموضوعات والقصة:

٣  من موضوع )ذكاء صبى( اقرأ، ثم أجب: 

»ولما أفضت الخالفة إلى عمر بن عبد العزيز أتته الوفود، فإذا فيهم وفد الحجاز ، فنظر عمر إلى صبى صغير السن وقد أراد 

أن يتكلم، فقال: ليتكلم َمن هو أسن منك، فإنه أحق بالكالم«.  

- مفرد )الوفود(: ................................ �أ هات كالًّ مما يلى فى جملة من عندك: مرادف )أتته(: ....................................  

ب هل وافق )عمر بن عبد العزيز( على طلب الصبى؟ ولماذا؟ ...........................................................................................

جـ ماذا تفعل لو كنت مكان الصبى؟ ...................................................................................................................................

د أكمل عائلة الكلمة )يتكلم(: ..........................................................................................................................................

■ من قصة )على مبارك(:

�أ ماذا فعل )على مبارك( عندما عرف أن اسمه لم يسجل مع التالميذ؟ ............................................................................
ب ماذا كان يتخيل )على مبارك( مدرسة )قصر العينى(؟ ...................................................................................................



نماذج اختبارات شهر نوفمبر

ميذ
لتل

ح ا
سال

9
9

ا: المحفوظات
ً
أجب عن السؤالين التاليين:ثالث

٣  من نص )الطماع والدجاجة( اقرأ، ثم أجب: 

بل عظمة فى حجره مرميـة ولـم يجـد كنًزا وال )لقيـة(

ضيع لإلنسان ما قد جمعـا فقـال ال شـك بأن الطمعـا

�أ أكمل: معنى )لقية(: ...............................، وجمع )عظمة(: ..............................، ومضاد ) الطمع(: ...............................

ب كيف وجد الطماع الدجاجة بعد أن شقها نصفين؟ ........................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

جـ هات من األبيات ما يتفق مع المعنى التالى: )الطمع يضيع على اإلنسان ما جمعه(.

د أكمل شبكة المفردات:

كنز

............

........................

............

٥  من نص )أخى اإلنسان( اقرأ، ثم أجب:
ولو شئنــــــا أحلنا جنــــــــــــــــة الفردوس دنيانـــــا

فهيــــا يــــا أخــــى اإلنســـان

�أ اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتى:

)أردنا - جئنا - عشنا(  1 معنى )شئنا(: ............................. 

)ديون - دنا - دناة(  2 جمع )دنيا(:  .............................. 

ب كيف نجعل حياتنا جنًة على األرض؟ وكيف تكون الحياة فى ظِل السالم؟ ..................................................................

جـ ما الجمال فى قول الشاعر: »ولو شئنا أحلنا« - »فهيا«؟ .................................................................................................

د ما اسم النص الذى منه هذه األبيات السابقة؟ ...............................................................................................................
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رابًعا: النحــــــو

٦  اقرأ، ثم أجب: »قادت مصر معركة السالم ببراعة، وفى ظل السالم عاش اإلنسان مطمئنًّا، وأصبح المتمسك به أمينًا على أمته، 

وإن العرب يرغبون فى السالم«.

�أ أعرب ما تحته خط فى الفقرة السابقة.

ب استخِرج من الفقرة السابقة: )خبًرا لفعل ناسخ، واذكر نوعه - خبًرا لحرف ناسخ، واذكر نوعه(.

جـ »أصبح تحقيق السالم هدًفا«: احذف الناسخ، واكتب الجملة صحيحة.

د »إن العامل مخلص«: اجعل اسم )إن( للمثنى المذكر، وغيِّر ما يلزم.

خامًسا: الخـط

٧   اكتب ما يأتى بخط النسخ مرة، وبخط الرقعة مرة أخرى:

»أحمد الله على ما أنا فيه«

سادًسا: اإلمالء

٨  اكتب ما ُيمَلى عليك.

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................
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٤االختبار   

: التعـبـيــــر
ً

أوال

�أ اكتب الفتة تحث فيها زمالءك على الحفاظ على أثاث المدرسة.     ١

ب اكتب فى موضوع واحد من الموضوعين اآلتيين:

1  فى يوم العيد، يشعر األوالد والبنات بالسعادة، فيلبسون المالبس الجديدة، ويقضون اليوم فى لعب ومرح وسرور. 

ِصف ما فعلته فى هذا اليوم، وما شاهدت فيه. 

الصيفية،  ح كيف تستغل هذه اإلجازة  الصيفية. وضِّ بالفرح والسرور اإلجازة  العام، تستقبل  امتحان آخر  أداء  2  بعد 

فيما ينفعك وينفع أسرتك. 

القراءة متحررة المحتوى )إجبارى(:ثانًيا: القراءة

٢  اقرأ الفقرة اآلتية، ثم أجب »رأت سعاد أمها تعانى كثيًرا من البدانة، فوزنها زائد بطريقة أصبحت تهدد صحتها وتسبب ذلك 

 فى إصابتها بكثير من األمراض؛ ولذلك قررت سعاد أن تقوم بالسير على نظام غذائى يساعدها على التمتع بوزن مناسب، 

ا من طعامها؛ مما أصابها بالضعف واألنيميا، التى جعلتها أقل نشاًطا؛ فأدركت  إال أنها بالغت فى الِحْمَية الغذائية، وقللت جدًّ

أن ِسرَّ الصحة الجيدة هو االعتدال فى الطعام، وليس المبالغة فى كثرة الطعام، أو المبالغة فى قلة الطعام«.

�أ اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتى:

)كثرة الطعام - قلة الطعام - عدم الطعام( 1 معنى )الِحْمَية(: .............................  

)السمنة - النحــافة - الطـول(   2 مضاد )البدانة(: ............................. 

ب ما السبب الذى دفع سعاد إلى الِحْمَية الغذائية والمبالغة فيها كما فهمت من الفقرة؟ ......................................................

جـ ما سر الصحة الجيدة الذى أدركته سعاد؟ .......................................................................................................................

■ القراءة متعددة الموضوعات والقصة:

٣  من موضوع )المنصور والطيور( اقرأ، ثم أجب: 

»حزن الرجل حزًنا شديًدا ، ويئس من عودة ماله ، وأصابه الهم والمرض ، وبلغ خبر الرجل إلى الخليفة المنصور«.  

�أ أكمل: معنى )الهم(: ..................................، وجمع )خبر(: ................................، ومضاد )حزن(: ................................

ب َمن الرجل الذى حزن حزًنا شديًدا؟ ولماذا حزن؟ .........................................................................................................

جـ ماذا فعل الخليفة المنصور عندما علم بحزن التاجر؟ ......................................................................................................
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د أكمل شبكة المفردات:

مال

............

........................

............

■ من قصة )على مبارك(:

�أ لماذا ذهب الشيخ )مبارك( إلى الكاتب؟ وهل وافق على طلبه؟ ..................................................................................

ب ما الحيلة التى أخذ بها )على مبارك( حقه؟ وما نتيجة ذلك؟ .........................................................................................

ا: المحفوظات
ً
أجب عن السؤالين التاليين:ثالث

٤  من نص )الطماع والدجاجة( اقرأ، ثم أجب: 

ا وأنــه يـــزداد منــه عـــزَّ فظـن يوًمـا أن فيهــا كنــزا             

وكـان فـى يمينــه سكيــن فقبض الدجاجـة المسكيـن             

ح المقصود بالمسكين فى البيت الثانى. ا(:...........................، ووضِّ �أ هات: جمع )كنز(:...........................، ومضاد )عزًّ

ب ماذا ظن البخيل يوًما، كما تفهم من البيت األول؟ .........................................................................................................

ا«؟ ............................................................................................................... جـ ما الجمال فى قول الشاعر: »يزداد منه عزًّ

د هات من األبيات كلمة على نفس الوزن )المسكين(: ..................................

هـ أكمل خريطة الكلمة اآلتية:

المعنى: ....................

النوع: .....................

المضاد: ................... ا عزًّ

الكلمة فى جملة: ...........................................................................
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٥  من نص )أخى اإلنسان( اقرأ، ثم أجب:

مًعا لنعيش إخـــــوانا لقد جئنا إلى الدنيا

أحــــباء وأعـــــوانا ونسعد بالحياة مًعا
�أ اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتى:

1 مفـرد )أعوانا(: .............................  )معاون - معين - عون(

)نشقى - نفرح - نغفل( 2 مضاد )نسعد(: ............................. 

ب ما غاية اإلنسان فى الدنيا، كما فهمت من النص؟ ..........................................................................................................

ح الجمال فى قول الشاعر: »مًعا لنعيش إخوانا«. ................................................................................................... جـ وضِّ

د حلِّل كلمة )ِجْئنَا( إلى مقاطع صوتية. ............................................................................................................................

رابًعا: النحــــــو

٦   »الصحة تاج فوق رءوس األصحاء ال يراه إال المرضى؛ لذلك يجب أن نهتم بصحتنا، ونتناول الطعام الجيد النظيف، وإذا 

م المجتمع ورخائه«. ا، يتمتع أفراده بالصحة، وذلك يؤدى إلى تقدُّ فعلنا ذلك أصبح المجتمع قويًّ

�أ أعرب ما تحته خط فى الفقرة السابقة.

ب استخِرج من الفقرة السابقة: )خبًرا لمبتدأ، ثم اذكر نوعه - ظرًفا، وبيِّن نوعه - خبًرا لفعل ناسخ، وبيِّن نوعه(.

جـ »صارت الشجرة ثمرها ناضج«: عيِّن خبر )صار(، ثم بيِّن نوعه فى الجملة السابقة.

د »كأن الجنديين أسدان«: احذف )كأن( من الجملة السابقة، ثم اكتبها صحيحة.

)أكمل بخبر جملة فعلية( هـ إن السمك ................................. 

خامًسا: الخـط

٧   اكتب ما يأتى بخط النسخ مرة، وبخط الرقعة مرة أخرى:

»إنما الصحة عنوان الحياة«

سادًسا: اإلمالء

٨  اكتب ما ُيمَلى عليك.

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................
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5االختبار   
: التعـبـيــــر

ً
أوال

�أ اكتب تقريًرا عن رحلة قمت بها مع مدرستك إلى األهرامات.     ١

اكتب فى هذا الموضوع، موضًحا فيه فوائد الحدائق  ب  »تهتمُّ الدولة بإنشاء الحدائق العامة؛ لما لها من فوائد كثيرة«. 

العامة، وكيفية المحافظة عليها عند زيارتها.

القراءة متحررة المحتوى )إجبارى(:ثانًيا: القراءة

٢   اقرأ الفقرة اآلتية، ثم أجب: »سباح مصرى عالمى، حقق الكثير من البطولت العالمية، وحصل على كثير من األلقاب التى 

كانت فخًرا له ولمصر؛ حيث حصل على بطولة العالم فى السباحة، وعبر بحر المانش - وهو يمتاز بأمواجه الشديدة - عدة 

مرات، وحصل على لقب الرياضى رقم واحد فى العالم، وتزخر سيرته بمواقفه النبيلة التى تدل على ُحْسن أخالقه وشهامته، 

إنه السباح المصرى العالمى )عبد اللطيف أبو هيف(«.

1 معنى )تزخر(: .....................................  �أ هات: 

2 مفـرد )األلقاب(: ...............................     

ب بَِم تزخر سيرة السباح المصرى العالمى )عبد اللطيف أبو هيف(، كما فهمت من الفقرة؟ ..............................................

جـ ضع عنواًنا مناسًبا للفقرة السابقة. ...................................................................................................................................

■ القراءة متعددة الموضوعات والقصة:

٣  من موضوع )زيارة ومفاجأة( اقرأ، ثم أجب: 

»فى صباح يوم الخميس، توجهت )مريم( فى صحبة والديها، ومعها بعض الهدايا إلى المستشفى، الذى وجدته غاية فى 

الجمال والنظام«.  

�أ اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتى:
)مبتدأ - منتهى - منتصف( 1 معنى )غاية(: ..................................... 

)الهادى - الهدية - المهدى( 2 مفـرد )الهدايا(: ................................. 

)المستشفيات - المستشفيان - االستشفاء( ٣ جمـع )المستشفى(: .......................... 

)التوسـط - االعتـدال - الفــوضـى( ٤ مضاد )النظام(: .................................. 

ب متى توجهت )مريم( إلى المستشفى؟ وَمن كان معها؟ ...................................................................................................

جـ ماذا أخذت )مريم( معها إلى المستشفى؟ ......................................................................................................................
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■ من قصة )على مبارك(:

�أ كيف انتقم الكاتب والمأمور من )على مبارك(؟ وكم يوًما قضاها )على مبارك( فى السجن؟ ......................................

ب ماذا كان يعمل صديق السجان؟ وبماذا أخبر السجان؟ .................................................................................................

ا: المحفوظات
ً
أجب عن السؤالين التاليين:ثالث

٤  من نص )الطماع والدجاجة( اقرأ، ثم أجب: 

تكفيـه طـول الدهر شر الحاجة كــان البخيـل عنــده دجاجــة

وهـى تبيض بيضـة مـن ذهــب فـى كل يـوم مـر تعطيه العجب             

�أ اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتى:

1 مرادف )العجب(: .....................................  )الدهشة - الفرح - اإلهمال(

)السريـع - الكريم - الرزين( 2 مضـاد )البخيل(: ...................................... 

ر الشاعر دجاجة البخيل؟ .................................................................................................................................... ب بَِم صوَّ

جـ ما األمر المثير للعجب فى البيت الثانى؟ ........................................................................................................................

ح الجمال فى قول الشاعر: »تعطيه العجب«. ........................................................................................................ د وضِّ

هـ أكمل شبكة المفردات:

دجاجة

............

........................

............

٥  من نص )أخى اإلنسان( اقرأ، ثم أجب:

ـع فى المغرب والمشرق أخـى فـى العـالم الواســ

د فــى جوهـرك المطـلق أخـــى األبيـض واألسـو

تجــد قلبــى بهـا يخفـق أمــد يـــدى، فصافحهـا

�أ هات: معنى )صافحهـا(: ................................، ومضاد )المغرب(:. ................................  فى جملتين من إنشائك. 
ب ماذا يقصد الشاعر بقوله: »فى العالم الواسع«؟ ............................................................................................................

جـ إالم يدعو الشاعر فى األبيات؟ .....................................................................................................................................



الصف السادس االبتدائى - الفصل الدراسى األول 

ميذ
لتل

ح ا
سال

16
16

د »الشاعر يوجه خطابه إلى جميع بنى اإلنسان«.. من أين نفهم ذلك فى األبيات؟ ............................................................

ح الجمال فى قول الشاعر: »المطلق«. ................................................................................................................... هـ وضِّ

رابًعا: النحــــــو

دة  الُمتعدِّ والمتاحف  الغنَّاء،  بالحدائق  وتمتاز  الدنيا،  جامعات  أقدم  الشريف  األزهر  فيها  أنشئ  عريقة،  مدينة  القاهرة  »إن     ٦

ودواوين الحكومة، ويخترقها النيل العظيم؛ ولهذا وغيره كانت القاهرة عاصمة لمصر، وقلب أمتها العربية«.

�أ أعرب ما تحته خط فى الفقرة السابقة.

ب استخِرج من الفقرة السابقة: )اسًما لحرف ناسخ - خبًرا لكان، وبيِّن نوعه - مضاًفا إليه(.

جـ أعرب ما تحته خط فى الجمل اآلتية:

1 يغرد الطائر فوق الشجرة.

2 نحترم الكبير تعظيًما له.

٣ اهتم الطبيب برعاية المرضى اهتماًما.

د »حفر .......................... قناة السويس«. أكمل بجمع مذكر سالم.

د »العامل نشيط فى عمله«. أدِخل على الجملة السابقة )كان أو إحدى أخواتها(، وغيِّر ما يلزم.

خامًسا: الخـط

٧   اكتب ما يأتى بخط النسخ مرة، وبخط الرقعة مرة أخرى:

»أصبحت القراءة غذاًء للعقل والروح«

سادًسا: اإلمالء

٨  اكتب ما ُيمَلى عليك.

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................
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1 إجابة االختبار

■ )ثانًيا( القراءة: القراءة متحررة المحتوى: 

أ اختر:

2 أصبنا. 1 اكتفى.   

ب ضع )✓( أو )✗(:

 )✗( 2      )✗( 1

جـ ُيْحَرم الِجْسُم مما يحتاج إليه فى تقويته وسالمته. 

القراءة متعددة الموضوعات والقصة: من موضوع )ذكاء صبى( : 
أ هات:

- معنى )عظنى( : انصحنى.        - مضاد )تزل(: تثبت.
- جمع )قدم(: أقدام.

ب يدل على تواضع الخليفة واقتناعه بحكمة الغالم.  

جـ  نصحه بأال يغتر بحلم الله وثناء الناس عليه فيقع فى الخطأ. 

د يجيب التلميذ بنفسه. 

 من قصة )على مبارك(: 
أ ليخبره بما حدث من )على(. 

ًفا  ا ( بنفسه، وكان مكلَّ م ابنه )عليًّ ب  عاد الشيخ )مبارك( يعلِّ

مفروضة  أموال  من  السماعنة(  )عرب  على  ما  بجمع 
بكتابة  ليقوم  معه؛  أخذه  عمله  ألداء  خرج  فإذا  للدولة، 

ذلك المال وحسابه. 
■  )ثالًثا( المحفوظات: من نص )الطماع والدجاجة(:

أ هات:

- جمع )دجاجة(: دجاج.  - معنى )الدهر(: الزمان.  
- مضاد )شر(: خير. 

ب كانت تعطيه كل يوم بيضة من ذهب. 

جـ  صور الدجاجة شخًصا يمد يد العون لصاحبه ويجعله غنيًّا. 

د  ذهب 

من نص )أخى اإلنسان(: 
1 معنى )جوهرك(: أساسك.   أ اختر: 

٣ مضاد )الواسع(: الضيق.  2 جمع )قلب(: قلوب.   

ب يجيب التلميذ بنفسه. 

جـ يخاطب الشاعر أخاه اإلنسان فى كل مكان. 

د  طلب الشاعر من أخيه اإلنسان أن يصافح يده التى مدها 

إليه بالسالم والمحبة. 

■  )رابًعا( النحو:

أ أعرب:

خبر ظلت منصوب، وعالمة نصبه الفتحة.عظيمة

فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة.أبناؤها

مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة.الطريق

مجرور للشعوب اسم  والشعوب  جر،  حرف  الالم 
وعالمة جره الكسرة.

إعرابهاالكلمة

ب استخِرج:

- خبًرا لمبتدأ: هبة.  - اسًما لحرف ناسخ: العلم.  
جـ أجب:

2 الالعبون نشيطون. 1 خبر جملة فعلية.   

د إن القمر ضوُءه ساطع.

٢ إجابة االختبار

■ )ثانًيا( القراءة: القراءة متحررة المحتوى 

2 المورد.  1 استثمارها.     أ اختر: 

وقلة  بالفقر  مرتبطة  الصحراء  أن  الناس  من  كثير  ب  يظن 

الموارد ، وبالتالى فال فائدة منها. 
جـ  واجبنا أن نبذل المزيد من الجهد الكتشاف هذه الثروات 

واستغاللها. 
القراءة متعددة الموضوعات والقصة:من موضوع )منصور والطيور(: 

أ هات:

- جمع )حدأة(: حدأ وحدآن.  - معنى )تحسبها(: تظنها.   
- مضاد )طارت(: هبطت.   

ب انصرف التاجر من قصر الخليفة مسروًرا. 

جـ  بينمـا التاجـر فـى طريقـه على شـاطئ النهـر وكان اليوم 

قائًظـا، أراد أن يتبـرد بمـاء النهـر، فوضـع ثيابـه وتلـك 
الصـرة علـى الشـاطئ، ونـزل إلـى النهر. 

من قصة )على مبارك(: 
أ  وجده جالًسا فى عظمة، أمامه كثير من األعيان والحكام 

مون بأصوات خافتة،  واألغنياء، يقفون فى خشوع، ويتكلَّ
ويستمعون إلى أوامره. 
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عظمة  سر  يعرف  أن  يريد  ألنه  ؛  العينى(  )قصر  ب  مدرسة 

)عنبر أفندى( .
■  )ثالًثا( المحفوظات: من نص )الطماع والدجاجة( 

أ استخرج: 

- مضاد )يقل(: يزداد.  - مرادف )حسب(: ظن.   
- مفرد )كنوز(: كنز. 

جـ  يجيب التلميذ بنفسه. ب 

التخصيص  يفيد  ألنه  أجمل؛  كنًز«  فيها  أن  يوًما  »فظن  د   

والتأكيد.
من نص )أخى اإلنسان(: 

2 نشقى.  1 الدنا.     أ اختر: 

ب نعيش فى سعادة وتتحول حياتنا جنة. 

جـ يدل على أن اإلنسان ال يستطيع أن يحيا بمفرده. 

د يجيب التلميذ بنفسه. 

 ■  )رابًعا( النحو: 
أ

اسم إن منصوب، وعالمة نصبه الفتحة.مصر

مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة.األنبياء

ا خبر كان منصوب، وعالمة نصبه الفتحة.سدًّ

إعرابهاالكلمة

ب استخِرج:

- خبًرا لحرف ناسخ: بلد ، نوعه: خبر مفرد. 
- ظرًفا: أمام ، نوعه: ظرف مكان.

- فعال ناسًخا: كان ، اسمه: المصرى.
جـ أجب: 

1 الرياضة فوائدها عظيمة.

2 الصدق ينجى صاحبه.

٣ إن المجتهدين مخلصون. 

3 إجابة االختبار

■ )ثانًيا( القراءة: القراءة متحررة المحتوى: 

2 الرضا.  1 تفهم.      أ هات: 
ب ضع )✓( أو )✗(:

 )✓( 2      )✗( 1  
جـ يجيب التلميذ بنفسه. 

القراءة متعددة الموضوعات والقصة:من موضوع )منصور والطيور(: 
أ هات:   

- مرادف )أتته(: جاءته. 
- مفرد )الوفود(: الوفد )الجملة يجيب عنها التلميذ بنفسه(.

ب  ال، لم يوافق؛ ألنه كان يرى أنه صغير وأن هناك من هو 

أحق منه بالكالم. 
د يجيب التلميذ بنفسه.  جـ 

 من قصة على مبارك: 
د الناظَر بأن يشكَوه إلى الوالى إذا لم يفعل ما طلب منه،  أ  هدَّ

فخضع الناظر لرغبته، وبعث إلى أبيه يخبره بما حدث. 
ب  كان يتخيلها كما أخبره الفراش الذى أثنى  على حسن إقامة 

ومالبسهم،  طعامهم  وعلى  المدرسة،  تلك  فى  التالميذ 
وإكرامهم. 

)ثالًثا( المحفوظات: من نص )الطماع والدجاجة( 
أ أكمل:

-  معنى )لقية(: كلمة عامية معناها المال الكثير الذى يجده  
اإلنسان دون أن يعلم مصدره. 

- جمع )عظمة(: َعْظم.   - مضاد )الطمع(: القناعة.  
ب  وجدها عظمة مثل بقية الدجاج، ولم يجد فيها كنًزا وال لقية.

َع لإلْنَسان َما َقْد َجَمَعا َمَعا            َضيَّ جـ َفَقاَل ال َشكَّ بِأنَّ الطَّ

من نص )أخى اإلنسان(: 
أ اختر: 

2 دنا.  1 أردنا.     

ب  نجعل حياتنا جنة على األرض بالسالم والمحبة والتعاون   
بين بنى البشر، وتكون الحياة فى ظل السالم جنة. 

أن  الشاعر  فيه  يؤكد  جميل،  تعبير  أحلنا(:  شئنا  جـ -  )ولو 

الدنيا يمكن أن تصبح جنة، إذا توحدت نوايا البشر.
-  )فهيا(: استخدم الشاعر هذه الكلمة ليحث بنى اإلنسان 

على قبول دعوته إلى المحبة واإلسراع فيها.
د نص: أخى اإلنسان. 
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)رابًعا( النحو: 
أ أعرب:

فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة.مصر
مضاف إليه مجرور، وعالمة جره الكسرة.السالم
فعل ماض.عاش

إعرابهاالكلمة

ب استخِرج:

- خبًرا لفعل ناسخ: أميًنا، نوعه: خبر مفرد. 
- خبرا لحرف ناسخ: يرغبون، نوعه: خبر جملة فعلية. 

جـ تحقيُق السالم هدٌف. 

د إن العاملين مخلصان. 

٤ إجابة االختبار

)ثانًيا( القراءة: القراءة متحررة المحتوى: 
2 النحافة.  1 قلة الطعام.     أ اختر: 

ب ألن وزنها زائد بطريقة تهدد صحتها.

جـ االعتدال فى الطعام. 

القراءة متعددة الموضوعات والقصة: 
من موضوع )منصور والطيور(: 

أ أكمل: 

- جمع )خبر(: أخبار.  - معنى )الهم(: الحزن.   
- مضاد  )حزن(: سعادة وفرح. 

ب  الرجل الذى حزن هو التاجر؛ وسبب الحزن أن الحدأة 

خطفت صرة دنانيره؛ ألنها ظنتها لحًما. 
التى طارت  المال فى الجهة  ا؛ ليبحث عن  جـ  أرسل شرطيًّ

إليها الحدأة. 
 من قصة )على مبارك(: 

أ  ذهب الشيخ )مبارك( إلى الكاتب؛ كى يرجوه أن يقبل ابنه 

تلميًذا لديه. نعم، وافق الكاتب على طلبه. 
كالتالي:  هى  ه  حقَّ مبارك(  )على  بها  أخذ  التى  ب  الحيلة 

قبضه وأخذ  المال،  ليقبض بعض  الكاتب  أرسله  عندما 
كيس  مه  وسلَّ الكاتب  إلى  وذهب  أجره،  مقدار  منه 

النقود، وأخبره بأنه َأخَذ مائة وخمسين قرًشا، قيمة أجره 
عنها،  أجره  يأخذ  ولم  معه،  فيها  َعِمَل  أشهر  ثالثة  عن 

وانصرف مسرًعا. 
)ثالًثا( المحفوظات: من نص )الطماع والدجاجة(: 

أ هات:

 . - مضاد )عزا(: ذالًّ - جمع )كنز(: كنوز.    
- المقصود بـ )المسكين(: الرجل البخيل الطماع. 

ب ظن أن الدجاجة تخبئ فى بطنها مئات من البيض الذهبى.   
جـ  تعبير يدل على طمع هذا الرجل وحبه الشديد للمال؛ فالعز 

عنده من الكنوز واألموال، ال من اإليمان وصالح األعمال.
د سكين. 

من نص )أخى اإلنسان(: 
2 نشقى.  1 عون.     أ اختر: 

ب  غاية اإلنسان أن يعيش الناس بعضهم مع بعض فى سالم   
ومحبة وتعاون. 

جـ  تعبير جميل، يوضح به الشاعر الهدف األساسى من حياة 

اإلنسان على األرض، وهو العيش فى سالم وأخوة.
د يجيب التلميذ بنفسه. 

)رابًعا( النحو: 

أ أعرب:

مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة.الطعام
اسم أصبح مرفوع، وعالمة رفعه الضمة.المجتمع
مضاف إليه مجرور، وعالمة جره الكسرة.المجتمع

إعرابهاالكلمة

ب استخِرج:

- خبرا لمبتدأ: تاج، ونوعه: مفرد.
- ظرفا: فوق، ونوعه: ظرف مكان.

ا، ونوعه: مفرد. - خبرا لفعل ناسخ: قويًّ
جـ خبر صار: ثمرها ناضج، ونوعه: جملة اسمية. 

د الجنديان أسدان. 

هـ إن السمك يفيد الجسم. 
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5 إجابة االختبار

)ثانًيا( القراءة: القراءة متحررة المحتوى: 
2 اللقب.  1 تمتلئ.   أ هات: 

ب تزخر بمواقفه النبيلة التى تدل على حسن أخالقه وشهامته.

جـ يجيب التلميذ بنفسه. 

القراءة متعددة الموضوعات والقصة: 
من موضوع )زيارة ومفاجأة(: 

أ اختر: 

2 الهدية. 1 منتهى.      
٤ الفوضى. ٣ المستشفيات.     

ب فى صباح يوم الخميس، مع والديها. 

جـ بعض الهدايا. 

 من قصة )على مبارك(: 
السجن  إلى  يذهب  أن  إلى  مبارك(  )على  المأمور  أ  دعا 

رقبته  فى  وضع  السجن  إلى  ذهب  وعندما  فيه  َمن  ليسجل 
قيًدا من الحديد وألقوا به فى السجن،  عشرين يوًما. 

فى  سيده  بأن  أخبره  القطن،  لزراعة  مأمور  عند  ب  يعمل 

حاجة إلى كاتب يجيد الكتابة والحساب. 
)ثالًثا( المحفوظات: من نص )الطماع والدجاجة( 

أ اختر:

2 الكريم.  1 الدهشة.    

ويجعله  لصاحبه  العون  يد  يمد  شخًصا  الدجاجة  ب  صور 

غنيًّا. 
جـ أنها  كانت  تبيض كل يوم بيضة من ذهب.

د صور العجب شيًئا يعطى، وقد أشارت كلمة العجب إلى 

قيمة ما كانت تمنحه الدجاجة لهذا الطماع البخيل. 
من نص )أخى اإلنسان(: 

أ  هات: معنى )صافحها(: سلم عليها، مضاد )المغرب(: 

المشرق  )الجمل يجيب عنها التلميذ بنفسه(.   
ب يقصد الشاعر العالم كله؛ أى بالد المشرق وبالد المغرب.   
ألخيه  المصافحة  يد  يمد  أن  إلى  اإلنسان  الشاعر  جـ  يدعو 

اإلنسان.

د من البيتين األول والثانى. 

العام  المبدأ  على  ليدلل  الكلمة؛  هذه  الشاعر  هـ  استخدم 

والشامل، الذى اتخذه من حيث المساواة بين بنى البشر. 
)رابًعا( النحو: 

أ أعرب:

بالحدائق
مجرور،  اسم  والحدائق  جر،  حرف  الباء 

وعالمة جره الكسرة.

فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة.النيل

إعرابهاالكلمة

ب استخِرج:

- اسًما لحرف ناسخ: القاهرة. 
- خبًرا لكان: عاصمة، نوعه: مفرد.

- مضافا إليه: جامعات.

جـ أعرب ما تحته خط فى الجمل اآلتية:

ظرف مكان منصوب.1 فوق

مفعول ألجله منصوب، وعالمة نصبه الفتحة.2 تعظيًما

مفعول مطلق منصوب، وعالمة نصبه الفتحة.٣ اهتماًما

إعرابهاالكلمة

د حفر المصريون قناة السويس. 

هـ كان العامُل نشيًطا  فى عمله. 
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 �� 
�

���Ä����� 
�
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 ذكاء صبي ( 4)          
 :كلماتي الجديدة 

 الجمع الكلمة المضاد الكلمة المرادف الكلمة

 علوم علم خرج دخل نهره زجره

 خلفاء خليفة جهل علم علمت أحطت

 -صبيان  صبي خوف أمن خوف رهبة 

 صبية

 هداهد هدهد  أكره أحب انتهت أفضت 

 قلوب قلب يسكت يتكلم مدح ثناء

 ألسنة لسان  الصغر الكبر تسقط لتز

 بالد بلد  منع منح حكام خلفاء

 أمراء أمير كذبت صدقت الموضع المقام 

 سنوات  سنة  خفنا أمنا السداد في القول الحكمة

 غلمان  غالم  عدلك جورك اإلنسان المرء

 وفود وفد  ذم ثناء وهب منح

 منازل منزل  عدلك جورك أكبر منك أسن منك 

 مؤمنون  مؤمن  أمن رهبة ظلمك جورك 

 -بطش  حلم انصحني عظني

 غضب 

  

   ناسيا    حافظا  خدعهم غرهم 

   نجحد نحمد  جئنا قدمنا

   الحرب السالم  منحه وهبه 

     ظلمك  جورك 

     سماحة    حلم 

       أولى      

   

     أحق   

     ناطقا    الفظا        
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 : األسئلة 
 ما الصفات المشتركة بين البطلين في القصتين ؟  -0

 .الفصاحة و الذكاء و الشجاعة و حسن الحديث  -

  ؟ما موقف الخليفة من الحسن بن الفضل  -6

 . و نهره الخليفة زجره  -

 ما المثل الذي ضربه الحسن بن الفضل للخليفة ؟ -3

 .قصة سليمان و الهدهد  -

 ؟ ر بن عبدالعزيز لصبي وفد الحجازماذا قال عم -4

 .ليتكلم من هو أسن منك : قال له  -

 متى يكون المرء مستحقا للكالم ؟ -5

 . عندما يكون لسانه الفظا ، و قلبه حافظا و فصيح اللسان  -

 كيف أقنع الصبي الخليفة عمر بن عبدالعزيز بالكالم ؟ -2

 .ه قلبه و لسانه يا أمير المؤمنين إنما المرء بأصغري: قال له  -

 ما رأيك في تصرف الصبي ؟ -2

 .يدل على ذكاء الصبي و شجاعته و فصاحته  -

 ؟(  الفتى ) ما سن هذا الغالم  -8

 .اثنتا عشرة سنة  -

 ما سر تعجب  الخليفة عمر بن عبدالعزيز  ؟ -9

 .تعجب من فصاحته و ذكائه  -

 ما نتيجة من يغرهم حلم هللا و ثناء الناس ؟ -01

 .زل قدمه ت -

 من قائل هذه العبارة ؟ ( . عظني يا غالم )  -00

 .مير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز أ -

 ماذا نتعلم من هذا الدرس ؟  -06

 .أن من يستحق الكالم هو  من وهبه هللا لسانا الفظا و قلبا حافظا  -
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 ( ذكاء صبي : ) السؤال األول من موضوع 

يا أمير المؤمنين إنما المرء : منك فقال الغالم  يا غالم ليتكلم من هو أسن" 

بأصغريه قلبه و لسانه فإن وهبه هللا لسانا الفظا و قلبا حافظا فقد استحق 

 "الكالم 

 : تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين ( أ)

 ( .أخذه  –منحه  –سلبه ( : ....................           ) وهبه ) مرادف كلمة  -0

 ( .أغالم  –غالف  –غلمان ( : .........................         ) غالم )ع كلمة جم -6

 كيف أقنع الغالم أمير المؤمنين بالكالم ؟ ( ب) 

 ( :   X)    أو عالمة (     √)   ضع عالمة ( ج) 

 .                                          )        ( سنة  ةعشر كان سن الغالم ثالث -0

 )        (      .                من صفات الغالم الذكاء و الفصاحة و الشجاعة  -6

 ............................... -6.......................................      -0(   أ)

 ( ...................................................................................ب)

 )              (  .  -6)             (  .                    -0(  ج)

============================================== 

 : ( ذكاء صبي )موضوع السؤال الثاني من 

إن أناسا غرهم حلم : عظني يا غالم ، فقاتل يا أمير المؤمنين : فقال عمر  "

و ثناء الناس عليهم  ن ممن يغرهم حلم هللا ، فال تكهللا و ثناء الناس عليهم ، 

 " فتزل قدمك 

 : هات من القطعة السابقة ما يأتي ( أ)

 ( .ذم ) و مضاد لكلمة  -6( .               خدعهم ) كلمة بمعنى  -0

 ( .              المؤمن ) ها كلمة مفرد -3

 من قائل هذه العبارة ؟( . عظني يا غالم ( ) ب)

 الصبي أمير المؤمنين ؟ بم نصح( ج) 

 ما سن هذا الغالم ؟(  د)

 ......................... -3......................        -6....................       -0( أ)

 ( ...........................................................................................ب)

 .............................................................................( ...............ج)

 ( ...........................................................................................د)
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 المنصور و الطيور ( 5)             
 : كلماتي الجديدة 

 الجمع الكلمة المضاد الكلمة المرادف الكلمة

 قصور قصر قليلة كثيرة أحجار غالية  الجواهر 

 خلفاء خليفة  أخذ منه أعطاه  مدينة باليمن عدن 

 صرر صرة  باردا  قائظا  مدينة بالعراق بغداد 

 دنانير دينار صعد نزل  ذاهبا إلى  قاصدا 

 طرق طريق هبطت طارت  شديد الحرارة قائظ 

يغتسل بالماء  يتبرد 

 دالبار

 شواطئ شاطئ  عائدة ذاهبة 

 أنهار نهر  فرح حزن مالبسه ثيابه 

 أخبار خبر رحيل  عودة طائر  حدأة

 وسائل وسيلة  الصحة المرض تظنها تحسبها 

 أنهار نهر  سأل أجاب مرمى البصر األفق 

 طيور طائر الغرب الشرق  الحزن الهم 

 نواحي ناحية  العام  الخاص  سيدي موالي 

 مبالغ مبلغ  فوق تحت  الجهة  ة الناحي

 نخل نخلة  ذم  أثنى  يكرر يردد 

 تجار تاجر  استقبحه استحسنه  وجد عثر على 

 جواهر جوهرة فقد عثر أسرع بادر 

 أحجار حجر  غباء ذكاء أعجبني  راقني 

 ثياب ثوب   أخذها خفية  اختلسها 

 جهات جهة   مدح       أثنى 

 أحوال حال   الناس        العباد 

 بالد بلد   خدعة      حيلة 

 عباد عبد    

 مكافآت مكافأة     
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 :األسئلة 
 لماذا ذهب التاجر من عدن إلى بغداد ؟ -0

 .ليبيع جواهر للخليفة المنصور  -

 ماذا أعطاه الخليفة المنصور ؟ -6

 .دينار ثمنا للجواهر(  011) صرة بها مائة  -

 النهر ؟ لماذا نزل التاجر إلى -3

 ( .يغتسل ) ليتبرد بماء النهر  -

 أين وضع التاجر الثياب و الصرة ؟ -4

 .وضعها على شاطئ النهر  -

 ماذا حدث للصرة التي بها المال ؟ -5

 .خطفتها حدأة و طارت بعيدا  -

 ماذا حدث للتاجر ؟ -2

 .أصابه الهم و الغم  -

 بماذا أمر المنصور شرطيه ؟  -2

 جهة الشرطة ؟ أن يبحث عن المال -

 بماذا عاد الشرطي ؟ -8

 .عثر على مبلغ من المال : عاد برجل قال أنه  -

 أين وجد الرجل المال ؟ -9

 .سقط عليه من السماء و هو يعمل تحت نخلة  -

 بم كافأ الخليفة الرجل ؟ -01

 .دينار (  011) أعطاه مائة  -

 لماذا كافأ الخليفة الرجل ؟ -00

 .حتى يعرف صاحبه ألنه احتفظ بالمال  -

 لم فرح التاجر ؟ -06

 .ألن الخليفة أعطى الرجل مائة دينار مكافأة ، و ألنه وجد ماله  -

 لماذا تعجب الناس عند سماعهم القصة ؟ -03

 .تعجبوا من ذكاء المنصور و حيلته  -
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  ( المنصور و الطيور): القراءة من موضوع 

كان اليوم قائظا أراد أن يتبرد  و بينما هو في طريقه على شاطئ النهر و" 

بالماء ، فوضع ثيابه و تلك الصرة على الشاطئ و نزل النهر فمرت حدأة 

 " فخطفت الصرة و هي تحسبها لحما و طارت 

 : تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين ( أ)

 (يغتسل  –يشرب  –يرتوي )  .........................( : يتبرد ) مرادف كلمة  -0

 ( سخونته  –برودته  –أعاصيره ) ..........شديد في ( : ظا قائ) مضاد كلمة  -6

 ( المغرب  –الظهر  –الفجر ) .........سير على الشاطئ وقت كان التاجر ي -3

 ماذا فعلت الحدأة بالصرة ؟( ب)

 ( :   X)   أو عالمة (   √)    ضع عالمة ( ج ) 

 (   )         .   ائة دينارا ثمنا لجواهر ثمأعطى المنصور للتاجر صرة بها ثال  -0

 .                   )          (تعجب الناس من ذكاء المنصور و حسن تصرفه  -6

 ........................ -3........................   -6......................    -0(   أ)

 ............................................( ..........................................ب)

 )           (  -6)          (   .                     -0(  ج)

============================================== 

 ( المنصور و الطيور ) القراءة من موضوع 

بينما كنت أعمل تحت نخلة ، إذ سقطت أمامي الصرة ،  :فقال الرجل " 

إن الطائر اختلسها من مكان ما ، : فأخذتها و راقني منظرها ، فقلت 

 . " فاحتفظت بها حتى أعرف صاحبها 

 : هات من القطعة السابقة ( أ)

 (  .الطيور ) كلمة جمعها  -6(  .    أعجبني ) كلمة مرادفها   -0

 أين كان الرجل عندما سقطت عليه الصرة ؟( ب)

 بما كافأة الخليفة ؟ بماذا نصف هذا الرجل ؟ و( ج)

 ( . الحديقة ) اكتب شبكة المفردات لكلمة ( د)

 ........................... -6.........................                                 -0(  أ)

 ( ...........................................................................................ب)

 ( ............................................................................................ج)

 (  ...................     .......................     ...................    ..................د)
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 الطماع و الدجاجة ( 2)      

 كلماتي الجديدة 

 الجمع الكلمة المضاد الكلمة المرادف الكلمة

 دجاج  دجاجة  كريم  بخيل  الزمان  الدهر

تأخذ منه  تعطيه  شدة االحتياج شر الحاجة 

تمنع  -

 عنه 

 بخالء  بخيل 

ما يعجب  العجب

 لعظمته

 -دهور  دهر  تعوزه تكفيه

 أدهر 

 شرور  شر  خير   شر  اعتقد ظن 

 حاجات  حاجة  بقى مر  مال مدفون كنز 

 أيام  يوم  تأكد ظن  ( غنى ) قوة  ا عز

 بيض بيضة  ينقص  يزداد  أمسك  قبض 

 كنوز  كنز  ذال   عزا  قطعها  شقها 

 مساكين  مسكين  ترك  قبض  قلة إدراكه غفلته 

 سكاكين  سكين  يقظة  غفلة  فناء بيته  حضرته 

 عظمات  عظمة القناعة  الطمع  المال الكثير لقيه 

 أطماع  طمع  حفظ يع ض حجره حضنه

 أناسي  إنسان  فقد  جمع  ملقاة مرمية 

 شكوك شك  يساره  يمينه  الجشع   الطمع

   يقل يزداد  لديه عنده 

     تغنيه  تكفيه 

حرف للدهشة  إذ

 و المفاجأة
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 : األسئلة 
 من الشاعر ؟ -0

 . ولد في بني سويف(  0889 - 0868) محمد عثمان جالل  -

 ماذا يمتلك البخيل ؟ -6

 .دجاجة تبيض له كل يوم بيضة من ذهب  -

 ماذا ظن البخيل ؟  -3

 .أن في بطن الدجاجة كثير من البيض الذهبي  -

 ماذا فعل بالدجاجة ؟  -4

 .شقها نصفين بحثا عن الذهب و لم يجد شيئا  -

 ما عاقبة الطمع ؟  -5

 .الحرمان و الندم  -

 ؟( دجاجة تكفيه شر الحاجة : ) لشاعر ما الجمال في قول ا -2

 .صور الدجاجة شخصا يمد يد العون لصاحبه  -

 ؟ ( تعطيه العجب : ) ما الجمال في قول الشاعر  -2

 . صور الشاعر العجب شيئا ي عطى  -

 ؟( الطمع ضيع لإلنسان ما قد جمع : ) ما الجمال في قول الشاعر  -8

 .لخير صور الطمع شخصا يضيع على اإلنسان ا -

 تكفيه طول الدهر شر الحاجة ***     كان البخيل عنده دجاجــــــة       -9

 و هي تبيض بيضة من ذهب  ***     في كل يوم مر تعطيه العجب       - 

 ( اشرح البيتين السابقين )                     

ض له إن أحد البخالء كان يملك دجاجة ، و كانت الدجاجة تبي: يقول الشاعر  -

كل يوم بيضة من ذهب تكفيه الحاجة و االحتياج للناس ، و اعتقد هذا البخيل 

 .الطماع أن في بطن الدجاجة مئات من البيض الذهبي 

 . الطمع يضيع الخير على اإلنسان   -01

 ( هات من النص ما يدل على هذا المعنى )                                       

 .ضيع لإلنسان ما قد جمع ***     لطمع      فقال ال شك بان ا  -

 ماذا نتعلم من هذا النص ؟ -00

 .أن الطمع ي ضيع على اإلنسان الخير  -
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 ( : البخيل و الدجاجة ) من : النصوص 
 تكفيه طول الدهر شر الحاجة * * *  كان البخيل عنده دجاجـــــــة    -

 يضة من ذهبو هي تبيض ب*  * *  في كل يوم مر تعطيه العجب   -

 ( : .........العجب ) معنى  -6  ( : .........شر الحاجة ) معنى  -0 هات( أ)

 ( : .............البخيل ) مضاد  -4: ...............   (الدهر ) و جمع  -3           

 ماذا امتلك البخيل ؟ و ماذا كانت تعطيه ؟( ب)

 ؟  (شر الحاجة : ) ما الجمال في قول الشاعر ( ج) 

 ماذا يحدث لو انتشرت القناعة بين الناس ؟( د) 

 ................ -4...................     -3..................    -6...............    -0( أ)

 ( ............................................................................................ب)

 .................................................................................( ...........ج)

 ( .............................................................................................د)

=============================================== 

 ( :لدجاجة البخيل و ا) المحفوظات من نص 
 و أنه يزداد منه عـــــــــزا *   *   *        فظن يوما أنها فيها كنزا      

 و كان في يمينه سكــــــين *   *   *       فقبض الدجاجة المسكين   

 إذ هي كالدجاج في حضرته   *   *   *       فشقها نصفين من غفلته    

 : وسين اختر اإلجابة الصحيحة مما بين الق(  أ)

 ( .سرعة  –غنى  –شجاعة ( : ....................... ) عزا ) المقصود بكلمة  -0

 ( .قوته   –حزنه  –يقظته ( : .......................... ) غفلته ) مضاد كلمة  -6

 ما الدرس الذي نتعلمه من تصرف هذا الرجل ؟ ( ب)

 ؟ (  ة تكفيه شر الحاج: ) ما الجمال في قول الشاعر ( ج) 

 ( .أكمل ............................   ) قائل األبيات هو الشاعر ( د)

 ................................. -6      ....................................    -0(   أ)

 ..( ....................................................................................ب)

 ( .......................................................................................ج)

  ( .......................................................................................د)
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 زيارة و مفاجاة( 2)      
 الجمع الكلمة المضاد الكلمة المرادف الكلمة

 عطالت عطلة  أقدم  أجدد  مشابهة  مماثلة 

 أطباء  طبيب  ة ضيق واسعة  منهى  غاية 

 أعوام  عام  أعداء  أصدقاء  صاالت       ات رده

 فكر  فكرة  مساء  صباح  تعطيه  تمنحه 

 زيارات  زيارة  القبح  الجمال  رأت  لمحت 

 أماكن  مكان  الفوضى  النظام  عدم تركيز شرود 

 مدارس  مدرسة  قذرة  نظيفة  ستنفذ ستفي

 عوام أ عام  مزعج  هادئ  يحس يشعر

 ابواب  باب  أصحاء  مرضى  المقبل  القادم 

 حجرات  حجرة  تثقل  تخفف  على غير توقع  فجأة 

 أصوات  صوت  راحة  تعب  ناظرة  متطلعة 

 نواحي  ناحية  قدام خلف  أسرعت  هبطت 

 أسرة  سرير أعلى  أسفل  مستمر  ممتد 

 حوارات   حوار الماضي  القادم  أنهته  ختمته 

 وعود وعد  فرحة  حزينة  تزيل عنه  فف عنه تخ

 طرقات  طرقة  عمل  عطلة  سكون  هدوء 

 احوال  حال  تاخذ  تعطي  تظن  تعتقد 

 جدران  جدار  عبوس  ابتسامة  جهة  ناحية 

 هدايا  هدية  واقفة  جالسة  أسرعت  اندفعت 

 ردهات ردهة  مختصر ممتد  التأثير    المفعول 

 أسابيع  أسبوع  فرحة حزينة  ير منتبهة غ    شاردة 

 آالم  ألم  الضعيفة القوية  لمع وجهها  أشرق وجهها 

 أثناء ثني  األسوأ   األفضل  خالل  أثناء 

 مالمح ملمح منتبهة شاردة األحسن األفضل 
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 : األسئلة 
 يوم الخميس ؟(  52352)لماذا قررت مريم الذهاب إلى مستشفى  -0

 .سمية ألنه عطلة ر -

 ماذا سوف تأخذ معها ؟ -6

 .بعض الهديا لألطفال  -

 ماذا اقترح  زمالؤها ؟ -3

 .أن تقوم كل واحدة منهن بزيارة مماثلة على مدى األسابيع الثالثة القادمة  -

 مع من ذهبت مريم إلى المستشفى ؟ -4

 .مع والديها  -

 ( .صف المستشفى ) كيف وجدت مريم المستشفى ؟  -5

يم المستشفى في غاية الجمال و النظام ، و الطرقات واسعة و وجدت مر -

 .نظيفة ، و المكان هادئ ، و حجرات المرضى مجهزة بأحدث األجهزة 

 ما المفاجأة التي وقعت لمريم ؟ -2

 .رأت مريضة جالسة في هدوء فوق سريرها ،  هي زميلتها فاطمة  -

 بماذا وعدت مريم فاطمة ؟ -2

 . القادم أن تزورها األسبوع  -

 متى أصيبت فاطمة بهذا المرض الخطير ؟  -8

 .أخبر الطبيب مريم أن فاطمة أصيبت بهذا المرض في اإلجازة الصيفية  

 لم تغير شكل فاطمة  و تساقط معظم شعر رأسها ؟  -9

 . نتيجة تناول األدوية القوية المفعول التي تأخذها أثناء العالج  -

  ماذا أخبرت مريم الطبيب ؟ -01

 . تها األسبوع القادم تجعل كل تالميذ الفصل يأتون لزيارأنها س -

 بماذا رد عليها الطبيب ؟  -00

 إن إدارة المستشفى لن تسمح بهذا العدد ؟: قال لها  - 

 ماذا اقترح الطبيب ؟  -06

 .اقترح الطبيب أن تذهب فاطمة لزيارتهم في المدرسة  - 

 ما أثر زيارة مريم لفاطمة ؟  -03

 .أشرق وجهها ببريق الفرحة  -
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 ( : زيارة و مفاجأة  ) القراءة من موضوع 

توجهت مريم في صحبة والديها ، و معها بعض الهدايا إلى المستشفى الذي 

وجدته في غاية الجمال و النظام ، الطرقات واسعة و نظيفة و المكان هادئ 

 "تماما و حجرات المرضى مجهزة بأحدث األجهزة 

 : جابة الصحيحة مما بين القوسين تخير اإل( أ)

 (ذهبت  –انتظرت  –وقفت )  ........................( : توجهت )مرادف لمة  -0

 ( . عاملة  –ضيقة  –جارية )    ...................... ( :واسعة ) مضاد كلمة  -6

 .صف المستشفى الذي زارته مريم ( ب) 

 م ؟ ما اسم المستشفى الذي زارته مري( جـ) 

 ................................. -6...................................             -0(  أ)

 ( .......................................................................................ب)

 ...........................( ...............................................................ج)

 ( : تخطيط رائع ) القراءة من موضوع 

من األفضل لعالج فاطمة أن تذهب لزيارتكم في المدرسة فقد : قال الطبيب 

 " الحظت أنها شاردة و كم أشرق ووجهها ببريق الفرحة عندما وجدتك أمامها 

 : هات ما يأتي ( أ)

 ......( : .......أشرق ) مضاد كلمة  -6 ( : ............شاردة ) مرادف كلمة  -0

 ( : .........الفرحة ) كلمة  مضاد -4   ( : ..............بريق ) مة مرادف كل -3

 ماذا اقترح الطبيب لعالج فاطمة ؟( ب)

 متى أصيبت فاطمة بهذا المرض الخطير ؟( ج) 

 ( :   X)   أو عالمة (   √)    ضع عالمة ( د)

 )    (ستشفى لكل الفصل بزيارة فاطمة في المستشفى سمحت إدارة الم  -0

 .                 )       ( األدوية القوية التأثير هي سبب تساقط رأس فاطمة   -6

 ...................................... -6...................................                -0( أ)

     3- ......................               ...........4- ....................................... 

 ( ..............................................................................................ب)

 ..........( ....................................................................................ج)

 )               ( -6                                     )          ( -0( د)



 
31 

 أخي اإلنسان ( 9)                            
  :  كلماتي الجديدة

 الجمع الكلمة المضاد الكلمة المرادف الكلمة

 عوالم  عالم  الضيق الواسع  الفسيح الواسع 

 -أساسك  جوهرك 

 أصلك

 أيادي يد  المشرق المغرب

 قلوب قلب األسود  األبيض  الشامل  -العام  المطلق 

 -الخاص  المطلق  أبسط أمد 

 المقيد 

 أناسي إنسان

 -أسحب  أمد  سلم عليها  صافحها 

 أقبض 

 دنا  دنيا 

 -يتوقف  يخفق  ينبض يخفق 

 يسكن

 حيوات  حياة 

 جنات  جنة  رحلنا  جئنا  حضرنا  جئنا 

 فراديس فردوس  نموت  نعيش   سويا   ا مع

 أخوان  أخ  نحزن  نسعد  نحيا  نعيش 

 أحباء  حبيب  اآلخرة  الدنيا  نفرح   نسعد 

 -أبينا  شئنا  مساعدين   أعوان 

 رفضنا 

 أعوان عون 

 مشارق  مشرق  نشقى نسعد  أردنا  شئنا 

 مفارب  مغرب  كره  حب  حولنا  أحلنا 

مكان أفضل  الفردوس 

 في الجنة

 سود  أسود  متفرقين   معا 

 بيض  أبيض  أبطئ  هيا  أسرع  هيا

   نار  جنة   

   أعداء  أحباء   
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 :األسئلة 
 من الشاعر ؟ -0

 .عيسى الناعوري ، شاعر فلسطيني   -

 من الذين يخاطبهم الشاعر في األبيات ؟  -6

 .يوجه الشاعر خطابه و كالمه إلى جميع بني البشر  -

 إلى أي شيء يدعو الشاعر اإلنسان في األبيات ؟ -3

 .إلى المحبة و السالم و نبذ الخالفات  -

 ماذا تمنى الشاعر في األبيات ؟  -4

 .أن ينتشر السالم و المحبة و التسامح  -

 ما الهدف من الحياة كما قال الشاعر ؟  -5

 .أن يعيش الناس في سالم و محبة و أن يتعاون البشر  -

 اذا يحدث لو تعاون البشر ؟ م -2

 .تتحول حياتهم إلى جنة  -

 ؟( في المغرب و المشرق : ) ما الجمال في قول الشاعر  -2

 ( .لفظين متقابلين ) تعبير جميل يخاطب فيه الشاعر جميع البش دون تمييز  -

 ؟( األبيض و األسود : ) ما الجمال في قول الشاعر  -8

 ( .لفظين متقابلين ) عدم التمييز بين البشر  تعبير جميل يؤكد فيه الشاعر -

 ؟( المطلق : ) ما الجمال في قول الشاعر  -9

 .كلمة تدل على المساواة بين جميع البشر  -

 ؟( معا لنعيش إخوانا : ) ما الجمال في قول الشاعر  -01

 .تعبير جميل يوضح الهدف من الحياة و هو العيش في سالم و أخوة  -

 ؟( و لو شئنا أحلنا : ) في قول الشاعر ما الجمال  -00

 .تعبير يؤكد أن الحياة يمكن أن تصبح جنة باتحاد البشر  -

 ؟( فهيا : ) ما الجمال في قول الشاعر  -06

ليحث اإلنسان على قبول دعوته إلى المحبة ( هيا ) استخدم الشاعر كلمة  - 

 .بسرعة 

 ماذا يحدث لو عملنا بما جاء في النص ؟ - 03

 .نتشر الحب و األمن و السالم ي -
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 (أخي اإلنسان ) من نص : المحفوظات 

 في المغـرب و المشرق *   *   *        أخي في العالم الواسع    

 في جــــوهرك المطلق *   *   *         أخي األبيض و األسود     

  قلـــــــــــبي بها يخفق*   *    *        أمد يدي فصافحها تجد     

 : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين ( أ)

 ( .المقيد  –المطلق  –المرسل ) ( : ...................طلق الم) مضاد كلمة  -0

  . ( استفهام  –نداء  –أمر ) : .......... أسلوب ( ود األبيض و االس) أخي  -6

 إالم يدعو الشاعر في األبيات السابقة ؟ ( ب)

 ؟( في المغرب و المشرق : ) ي قول الشاعر ما الجمال ف( ج) 

 ( .هات  ما يدل على هذا المعنى ) لو أردنا يمكن أن نجعل حياتنا جنة ( د) 

 ................................... -6...............................                 -0( أ)

 .........................................( ................................................ب)

 ( ..........................................................................................ج)

 ( ..........................................................................................د)

================================================ 

 ( : أخي اإلنسان ) من نص : المحفوظات 

 معا لنعيش إخونا     *  *  *      لقد جئنا إلى الدنيا       -          

 أحبـــــاء و أعوانا *  *  *      و نسعد بالحياة معا    -          

 وس دنيانا و لو شئنا أحلنا جنـــــــــــــــــــة الفرد -          

 : تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين ( أ)

 (  . الدناءات  –الدنايا  –الدنا )       ( : .................الدنيا ) جمع كلمة  -0

 ( .  نمرض  –نشقى  –نتعب )      ( ................  نسعد ) مضاد كلمة  -6

 ة ؟ ما الذي يدعو إليه الشاعر في األبيات السابق( ب)

 ؟  " معا لنعيش إخوانا : " ما الجمال في قول الشاعر ( ج)

    ( .أكمل ...............  ) للشاعر ( أخي اإلنسان ) األبيات السابقة من نص ( د)

 ............................... -6................................                       -0(   أ)

 ...............................................................................( ..............ب)

 ( ..............................................................................................ج)

 .......................( .........................................................................د)
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 الفصل الثالث                                               
 

 الجمع الكلمة المضاد الكلمة المرادف الكلمة

 أعمال   عمل  الظالم   المظلوم  مد           مط

 صبيان -صبية   صبي  كبير     صغير       حرك         هز         

 أسرار سر  إخفاء        إفشاء  يرفض      يأبى

 آراء رأي ينفع يضر   يحصل على ينال 

 أموال  مال  مطيع  عنيد  يبقى  يمكث

 شبان   شاب  كل   بعض  نشر -إذاعة  إفشاء 

 أسماء   اسم  بطئ   سريع   غضب اغتاظ 

 حيل   حيلة  عدل   ظلم  قرر  عزم

 دول   دولة  خيانة   أمانة  وسيلة بارعة  حيلة 

 أيام          يوم  حزن   فرح  أرسله  بعثه 

 عبارات  عبارة  كثير  قليل  هاج ثار 

 سجون   سجن  مساء   صباح   الشجاع   الجرئ 

 ك تاب   كاتب  هدأ  ثار  يعاقب  ينتقم 

 خيوط   خيط  قاسي  عطوف  استغل   انتهز 

 أشهر   شهر   منير  مظلم   تعرف   تعلم 

 قيود   قيد   يقبل  يأبى   افتخر   اعتز 

 علوم   علم  أكثر   ألقل  جاء   أقبل 

 أشياء  شيء  جهل   علم   فهم   أدرك 

 فتيان -فتية   فتى  أخرجه   أدخله   انخدع  جازت الحيلة  

 فرص   فرصة  خاف   اطمأن  متفوق بارع

 أحوال   حال  قصيرا   طويال  يحسن   يجيد 

 ظلمات   مة ظل صخب   هدوء  األجر   الراتب 

 خدام   خادم  يهمل   يهتم  رجع   عاد 

 أجور   أجر  خيانة   أمانة   أطلق عليه   أفرج عنه 

 فالحون   فالح  الجبان   الجرئ  هدأ   اطأن 

 تصرفات  تصرف  نقص   ازداد  رضا   قناعة 

 وظائف   وظيفة  عدو   صديق    

 ثورات  ثورة     
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 : األسئلة 
 مط الشيخ مبارك شفتيه و هز كتفيه ؟ لماذا  -0

 ( .علي مبارك ) هز الشيخ مبارك كتفيه عجبا من هذا الطفل العنيد  -

 ........................تعبير  يدل على ( مط األب شفتيه و هز كتفيه )  -6

 .تعبير جميل يدل على التعجب   -

 س األرض للفالحين ؟ يقي يبالعمل عند الكاتب الذ( علي مبارك ) لماذا أعجب  -3

 .ألنه كان ينال شيئا من المال الذي يدفعه الفالحون  -

 بعد ثالثة أشهر ؟( علي مبارك ) لماذا طرد الكاتب  -4

 .ألنه كان لصغر سنه يتحدث إلى الناس عما يأخذه الكاتب من القالحين   -

 ما الدليل على هذا ؟ . بنفسه ( علي مبارك ) يعتز  -5

 .يفرض عليه أحد رأيا أن  أنه يرفض -

 بعد طرده من عند الكاتب ؟ ( علي مبارك ) ماذا فعل والد  -2

 . عاد يعلمه بنفسه ، فقد كان مكلفا بجمع الضرائب من عرب السماعنة  -

 بعد هذا ؟ ( علي مبارك ) أين عمل  -2

 . قرشا في الشهر (  51)  شرفية بأجر ( أبو كبير ) في مأيورية عمل عند كاتب  -

 في العمل عند هذا الكاتب ؟ ( علي مبارك ) لماذا لم يستمر  -8

 .ألنه كان يخدم هذا الكاتب بصدق و أمانة و مع ذلك يأكل عليه أجره  -

 يحصل على حقه ؟ حتى ( علي مبارك ) التي قام بها ما الحيلة  -9

 جرهقرشا هي أ(  051) خذ من كيس النقود ا أرسله الكاتب ليقبض بعض المال أعندم -

 ؟ ( علي مبارك ) كيف انتقم الكاتب من  -01

 .خبره بما حدث و اتفقا على االنتقام منه ذهب الكاتب إلى مأمور السجن و أ -

 ماذا فعل مأمور السجن ؟  -00

و طلب منه أن يذهب للسجن لكتابة أسماء من فيه من ( علي مبارك ) أرسل إلى  -

 . لقيد في رقبته و أغلقوا عليه السجن الشبان ، و عندما دخل وضع رجال المأمور ا

 في السجن ؟ ( علي مبارك ) ما المدة التي قضاها  -06

 . سنة (  61) مدة عشرين ( علي مبارك ) قضى  -

 ما صفات السجان ؟  -03

 .كان طيب القلب عطوفا  -

 ؟( علي مبارك ) ما الصفات التي وصف بها السجان  -04

 .خط ، بارع في الحساب أنه فتى أمين مظلوم ، جيد ال -

 من السجن ؟ ( علي مبارك ) ما السبب في خروج  -05

 . العلم  -

 ؟ ( علي مبارك ) على ( عنبر أفندي ) ما األجر الذي عرضه  -02

 . قرشا  25 -
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 :                                         ( على مبارك ) من قصة : القراءة 

العمل ، إذ وجد أنه يخدم هذا الكاتب بصدق و أمانة و لكنه لم يستمر طويال في هذا " 

 " مع ذلك يأكل عليه أجره و مكث على هذا الحال ثالثة أشهر 

 :هات المطلوب ( أ)

 ( : ......................أمانة ) مضاد  -6( : .............................   مكث ) معنى  -0

 ( : .....................أشهر ) مفرد  -4..........   ( : ....................الحال ) جمع  -3

 لماذا لم يستمر على مبارك في العمل عند هذا الكاتب ؟ ( ب)

.......................................................................................................... 

 ى يحصل على أجره ؟ما الحيلة التي قام بها على مبارك حت( ج)

.......................................................................................................... 

 ( :   X)   أو عالمة (     √)      ضع عالمة ( د)

 (      .                                    )   مأمورية أبوكبير تقع في محافظة الدقهلية  -0

 )        (     .                                     رد الكاتب على مبارك بعد أربعة أشهر  -6

====================================================== 

 ( على مبارك ) من قصة : القراءة 

لسن ، و  و قد كان السجان طيب القلب عطوفا ، فاشتد ألمه لما حدث للفتى الصغير ا" 

 " عزم على أن يصنع شيئا ينقذه من الظلم الذي نزل به 

 : هات من الفقرة السابقة ( أ)

 ( : .................  العدل ) مضاد لكلمة  -6(: ...............  يخلصه ) كلمة بمعنى  -0

 ( : .................       الفتية ) مفرد لكلمة  -3

 بالفقرة السابقة ؟ ما صفات السجان كما جاء ( ب)

.......................................................................................................... 

 كيف خرج على مبارك من السجن ؟ ( ج)

.......................................................................................................... 

 (  :    X)     أو عالمة (      √)    ضع عالمة ( د)

 )            (       .  .                  دخل على مبارك مدرسة قصر العيني بالواسطة  -0

 )            (      .                  كان العلم هو سبب خروج على مبارك من السجن  -6

 .                                         )             ( مبتسما دائما  (أبي خضر ) كان الشيخ -3

 .                                 )             ( هدد األب ابنه بالضرب إذا لم يحفظ القرآن  -4

 (   .                                  )          بعد ثالثة أشهر ( علي مبارك ) طرد الكاتب  -5

 .                                       )            (توجد في الدقهلية ( أبي كبير ) مأمورية  -2
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 الفصل الرابع                                         
 الجمع الكلمة المضاد الكلمة المرادف الكلمة

 الفتيان -الفتية   الفتى  واقفا   جالسا  خفي       غامض 

 امور أمر  الفقراء   األغنياء  عظمة       أبهة         

 أسرار  سر  يسكتون   يتكلمون   خضوع       خشوع 

 مناصب  منصب  يوافقون   يخالفون   منخفضة  خافتة 

 اتراك  تركي  يجهلون  يعرفون  حسن االستماع   إصغاء 

 أشياء  شيء  تعب   ارتاح  حيرته دهشته

 همم  همة  ضعفه قوته  انوهميخ يهابونهم 

 خطوط  خط  يخفض  يعلي  ي عرف  ي عهد 

 رءوس   رأس  يعبس  يبتسم  العظمة   الجالل 

 طرق   طريق  يذم يثني  يرضى بالذل   يخضع  

 وسائط واسطة  العودة الذهاب  عزيمة   همة 

 قصور قصر حقير   عظيم  يرفع شأنهم قدارهمأي ليع

 وسائل  وسيلة  مقيدة   حرة  تردد -اضطراب   حيرة  

 حظوظ حظ  أسوأ   أحسن  كتب   دون 

 رغبات رغبة  سكت تحدث  أخفاها   دسها 

 مكانات   مكانة  نقص   زاد  يمدح   يثني علي 

 أنظمة   نظام  منخفضة   عالية  فرح   استبشر 

 أولياء   والي  الجبان   الجرئ  ظهرت   بدت 

 مواقف  مواقف  اختلف  ق اتف تحجز   تحول 

 أخبار   خبر  تضحك  تبكي  هلهم أ ذويهم  

 فرص  فرصة  صخب هدوء  يسمح   يأذن 

 أنفس  نفس ينقص يزيد  الحاكم   الوالي 

 مرات   مرة  المؤقت   الدائم  مفر   بد  

 فكر فكرة  مهمل   مجد  رسل أ  بعث 

 فرق  فرقة  بدايته   نهايته  فزع   خاف  

 دروس   درس  اتسعت   ضاقت  استغلوا  انتهزوا  

 أوائل   أول  غامض   واضح  المتفوقون   النجباء  

 سيئات   سيئة  صعبة  سهلة  نبات له طرف محدد  الحلفا 

 أبواب   باب  الحسنة   السيئة  كالم غامض  ألغاز 
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 عنبر أفندي ؟( علي مبارك ) كيف رأى  -0

 و األعيان يقفون في خشوع و خضوع  و أبهة ، و أمامه األغنياء رآه جالسا في عظمة -

 ؟ ( عنبر أفندي ) ما سر عظمة  -6

 . العلم ، فقد أخبر الفراش أنه تعلم في مدرسة قصر العيني  -

 ؟ ( علي مبارك )  رماذا قر( علي مبارك ) ما سبب تعجب  -3

 (. قصر العيني ) ن يدخل مدرسة أن هذه المناصب ال يتوالها سوى األغنياء و األتراك أ -

 من يدخل تلك مدرسة قصر العيني ؟  -4

 . يدخلها أوالد األغنياء و األتراك أو صاحب الواسطة  -

 عن تلك المدرسة ؟ ( علي مبارك ) ماذا أخبر الخادم  -5

 .أخبره عن مكانها و حسن اإلقامة بها و الطعام الجيد و المالبس و المعاملة الحسنة  -

 ؟( علي مبارك ) ذا فعل ما -2

 . يوما (  05) لمدة ( عنبر أفندي ) إجازة من ( علي مبارك ) طلب  -

 في طريقه ؟ ( علي مبارك) من قابل  -2

 . في مسابقة الخط  ، و فاز (  منية العز) قابل تالميذ مدرسة  -

 ؟ ( منية العز ) دخول مدرسة ( علي مبارك ) لماذا قرر  -8

 ( .عنبر أفندي ) مدرسة قصر العيني ، و ليصبح على األقل مثل  ألنها توصل إلى - 

 في الدرسة ؟ ( علي مبارك ) لماذا لم يسجل ناظر المدرسة اسم  -9

ألنه يعرف أباه و يعرف أنه سيرفض دخول ابنه هذه المدرسة ألنها تقوم على النظم  -

 .العسكرية ، و التي يمنع فيها األولد من رؤية أهلهم 

 ؟ ( منية العز ) مدرسة ( علي مبارك ) دخل كيف  -01

 . هدد ناظر المدرسة بأنه سيكوه إلى الوالي  -

 هذه المدرسة  ؟ ( علي مبارك ) ما موقف األب من دخول  -00

 . أخذ ابنه و حبسه في البيت  -

 مدرسة قصر العيني ؟ ( علي مبارك ) كيف دخل  -06

 . مدرسة قصر العيني  نجح و كان من النجباء الذين فرزوا لدخول -

 ؟ ( قصر العيني ) ما حقيقة مدرسة  -03

 . كان المعلمون يؤذون التالميذ بالضرب و السب و كان الطعام رديئا  -

 من المدرسة ؟ ( علي مبارك ) لماذا لم يهرب  -04

 . ألن من يهرب يقبضون عليه ، أو يقبضون على أهله  -

 ؟ ( قصر العيني ) أين نقلت مدرسة  -05

 .ألن القصر العيني أصبحت مدرسة للطب ( أبي زعبل ) إلى  -

 الهندسة و تفوق فيها ؟ ( علي مبارك ) من استطاع تعليم  -02

 . رأفت أفندي ناظر المدرسة  -

 في مدرسة المهندسخانة ؟ (  علي مبارك ) كم سنة قضاها  -02

 .سنوات و نجح فيها بتفوق  (  5) قضى  فيها خمس  -
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 ( :علي مبارك ) قصة  القراءة من

وجده جالسا في عظمة و أبهة ، أمامه كثير من ( عنبر أفندي ) عندما دخل الفتي على " 

 . "األعيان و األغنياء يستمعون إلى األوامر التي يلقيها ذلك المأمور في إصغاء شديد 

 : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين ( أ) 

 ( .الفتيان  –الفتاوي  –الفتوات .................. ) ( : ......الفتى ) جمع كلمة  -0

 ( .اهتمام  –انشغال  –انتباه ( : ...................... ) إصغاء ) مضاد كلمة  -6

 ( .الحكيم  –الحكم  –الحاكم ( : ......................  ) الحكام ) مفرد كلمة  -3

 ؟  ( ى عنبر أفندي عل) عندما دخل ( على مبارك ) ما سبب تعجب ( ب)

......................................................................................................... 

 على دخول مدرسة قصر العيني ؟ ( على مبارك ) لماذا صمم ( ج)

......................................................................................................... 

 ( : علي مبارك ) من قصة : القراءة 

كما كان يتخيل ، و وجدها بعيدة كل البعد عما ( قصر العيني ) لم يجد الفتى مدرسة ) 

حتى اعتقد أن ما حكي له عنها أوهام من نسج الخيال (  عنبر أفندي ) سمع من فراش 

 " 

 : .................و ضعه في جملة ................... ( : ....أوهام ) هات مضاد  -0( أ)

 : ..................و ضعه في جملة ( : .............. الفتى ) و هات جمع كلمة  -6     

 مدرسة قصر العيني ؟( على مبارك ) كيف وجد ( ب)

.......................................................................................................... 

 أين ن قلت مدرسة قصر العيني ؟ ( ج)

.......................................................................................................... 

 حتى ال االبتكارالحديثة تهتم بأبنائها ، و تعودهم العمل  و تشجعهم على  المدرسةإن " 

األمة في أبنائها ، لقد أصبح تالميذنا  هم الغرس الذي نغرسه كل يوم لينمو  أمليضيع 

 . "أفضل  مستقبلفي بناء  أمال

 .أعرب ما تحته خط ( أ)

 : .....................................االبتكار  -: ......................................المدرسة  -

 : ..........................................أمال  -............................. : ..............أمل  -

 : ..................................................  مستقبل  -

 : استخرج من القطعة السابقة ( ب)

 .........: ..........و اذكر نوعه : ................................  خبرا لحرف ناسخ  -0

 : ..................و اذكر نوعه : .................................   خبرا لفعل ناسخ  -6

 :أجب بالمطلوب بين القوسين ( ج)

 ( اجعل الخبر جملة . ............................... ) أبناء مصر متفوقون  -0

 ( أكمل بخبر شبه جملة )            ...........................            النظافة  -6

 (          صوب الخطأ بالجملة . ............................   ) إن المصريان بارعان  -3



 

 
 

 الصف السادس االبتدائي ۱ 
 

 الترم االول 

     

   

 ب: اقرأ ثم أج -١

 "عظني �ا غالم. فقال: �ا أمیر المؤمنین، إن أناًسا غرهم حلم هللا وثناء الناس علیهم،........]. 

 هات:   -أ

 مرادف (عظني)..................، مرادف (غرهم).................

 جمع (غالم)......................، مضاد (ثناء)................. 

 ما رأ�ك في تصرف الغالم؟  -ب

 ............................................................................................. 

 ............................................................................................. 

 متى �كون المرء مستحًقا للكالم في نظر المتحدث بلسان وفد الحجاز؟   -جـ

 ............................................................................................. 

 ............................................................................................. 

 ) أو (×): √ضع عالمة ( -٢

 ) (   ز�زتقدمت امرأة �شكوى للخل�فة عمر بن عبد الع -١

 ) (    �ان عند الخل�فة عدد �ثیر من أهل العلم -٢

 ) (     قال الهدهد (أحطت �ما لم تحط �ه)  -٣

 ) (     إنما المرء �أصغر�ه: قل�ه ولسانه  -٤

 ) (   طلب عمر بن عبد العز�ز من الغالم أن �عظة.  -٥

 أجب عما �أتي:   -٣

 لماذا زجر الخل�فة الحسن بن الفضل؟   -أ

 ...... ....................................................................................... 

 ............................................................................................. 
 ماذا أحب الحسن بن الفضل أن �فعل، عندما دخل على الخل�فة؟   -ب

.............. ............................................................................... 
 ............................................................................................. 

 ذكــاء صبي 

 



 الصف السادس االبتدائي ۲  
 

 الترم االول 

 على من دخل الحسن بن الفضل؟ ومن �ان عنده ؟  -جـ
.................................... ......................................................... 

 ............................................................................................. 
 ماذا قال الخل�فة عمر بن عبد العز�ز للغالم؟ وماذا �ان رد الغالم عل�ه؟   -د

............................... .............................................................. 
 ............................................................................................. 

   ؟من قائل �ل ع�ارة مما �أتي  -٤

 ...................... إنا قدمنا عل�ك من بلدنا ......................................... -أ

 أحطت �ما لم تحط �ه.................................................................. -ب

 �ا صبي تتكلم في هذا المقام...........................................................  -جـ

: لیتكلم من هو أسن منك، فإنه  "فنظر عمر إلى غالٍم صغیر السن وقد أراد أن یتكلم فقال -٥
 أحق �الكالم".

 هات:  مرادف (أحق)....................، مضاد (صغیر السن)...................  -أ

 مضاد (یتكلم).....................، جمع (صغیر)...................... 

 من الذین جاءوا إلى الخل�فة عمر بن عبد العز�ز؟  -ب

................. ............................................................................ 

 ............................................................................................. 

 ما الصفات المشتر�ة بین �طلي القصة؟  -جـ
.............................................. ............................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الصف السادس االبتدائي ۳  
 

 الترم االول 

 
 

                   
 ) أو (×) أمام الع�ارات اآلت�ة:  √ضع عالمة ( -١
 ) (    خطفت الحدأة الصرة، ألنها �انت تحسبها لحًما -أ

 ) ( قال الرجل الذى عثر على صرة المال: �نت أعمل تحت شجرة التفاح  -ب
 ) (   ور على المال أمر المنصور الشرطة بتفت�ش البالد للعث -جـ
 ) (    ذهب أحد تجار الجواهر من األردن إلى �غداد  -د
 ) (     تعجب الناس من ذ�اء المنصور وحیلته -هـ
 أكمل ما �أتي:   -٢
 �ان الرجل یردد بین الناس أنه .................... -أ

 ...... "حفظك هللا �ا موالي للبالد والع�اد" قائل الع�ارة هو:..............  -ب
 عندما یئس الرجل من عودة ماله أصا�ه...............................  -جـ
 �افأ الخل�فة المنصور الرجل الذى عثر على المال �مبلغ..................  -د
"حزن الرجل حزًنا شدیًدٍ◌ا، و�ئس من عودة ماله، وأصا�ه الهم والمرض، و�لغ خبر الرجل إلى    -٣

 الخل�فة المنصور". 
 هات في جمل من عندك:   -أ

 مرادف "الهم" ، ومضاد "المرض"، وجمع "ماله" 

 ............................................................................................. 

 من الرجل الذى حزن حزًنا شدیًدا، ولماذا حزن؟  -ب

 .................................................. ........................................... 

 ماذا �مكن أن �حدث لو؟ -جـ
 لم �عرف الخل�فة المنصور �حزن تاجر الجواهر  

 ............................................................................................. 
 أجب عن األسئلة اآلت�ة:  -٤
 عند ذها�ه إلى الخل�فة المنصور؟ ماذا �ان مع التاجر  -أ

 ............................................................................................. 
 ماذا فعلت الحدأة؟ ولماذا؟  -ب

 ............................................................................................. 

 المنصور والطیور 



 الصف السادس االبتدائي ٤  
 

 الترم االول 

 ماذا فعل الخل�فة المنصور حین بلغه خبر الرجل؟ -جـ

 ............................................................................................. 

 .......................... ................................................................... 

 ما حكا�ة الرجل مع المال؟ -د

 ............................................................................................. 

.................................................................. ........................... 

 لماذا تعجب الناس عند سماعهم الحكا�ة؟  -هـ

 ............................................................................................. 

 قال هللا تعالى:   -٥
 "إن هللا �أمر�م أن تؤدوا............................ 

 "، مضاد "العدل"، مفرد "األمانات"، جمع "�صیر" هات: مرادف "تؤدوا -أ

 ............................................................................................. 

 ............................................................................................. 

 أكمل اآل�ة السا�قة  -ب
 �م أمرنا هللا تعالى في اآل�ة الكر�مة السا�قة؟  -ـج

 ............................................................................................. 

 ما صفات هللا تعالى، التى وردت في اآل�ة الكر�مة السا�قة؟  -د

...................................................... ....................................... 

 ............................................................................................. 

 ..................   اآل�ة السا�قة من سورة -هـ

 
 
 
 
 



 الصف السادس االبتدائي ٥  
 

 الترم االول 

 
 
 اقرأ ثم أجب:   -١

 

 

 

 هات:   -أ

 جمع "ال�خیل، الدجاجة"........................،.......................... 

 مضاد "مر"..........................، مرادف "الدهر"......................... 

 ات من نص عنوانه ..............................................هذه األب� -ب

 ما الجمال في قوله "تعط�ه العجب"؟ -جـ

 ............................................................................................. 

 قال الشاعر: -٢

 

 

 

 هات:   -أ

 .............،....................... مضاد "الطمع، �جد"  ...............

 جمع "عظمة".......................، مرادف "لق�ه"...................... 

 من قائل هذا النص؟  -ب

 ............................................................................................. 

 بیتین.اكتب البیتین السا�قین لهذه ال -جـ

 ............................................................................................. 
 ............................................................................................. 

 طماع والدجاجة ال



 الصف السادس االبتدائي ٦  
 

 الترم االول 

 
 
 اقرأ ثم أجب:   -١

 مر�م" ........" مر�م" !! "رفعت المر�ضة رأسها ناح�ة الصوت وهبت من سر�رها واقفة" من؟! 
 جمع (الصوت) : ..................... هات مرادف (هبت)........................  -أ

 جمع ٍ(سر�ر) : ........................   مضاد (واقفة) .......................          
 صف حال المر�ضة في حجرتها ومن هي؟  -ب

........................................................................................... 
........................................................................................... 

 �م وعدت مر�م المر�ضة؟  -جـ

........................................................................................... 
........................................................................................... 

 اقرأ ثم أجب:   -٢

"عرفت "مر�م" من الطبیب المعالج أن "فاطمة" أصیبت بهذا المرض الخطیر، منذ منتصف اإلجازة  
 قط معظم شعر رأسها؟" الماض�ة،  وتساءلت "مر�م" "لم تغیر شكلها، وتسا 

"فاطمة"   تأخذها  التى  المفعول،  القو�ة  األدو�ة  تناول  نت�جة  غال�ًا  �حدث  هذا  "إن  الطبیب:  أجابها 
 أثناء العالج". 

 هات مرادف (تساقط).................، جمع (اإلجازة)...............  -أ

 ........... مفرد (األدو�ة).......................، مضاد (غال�ًا)......     

 ماذا عرفت مر�م من الطبیب المعالج؟ -ب

........................................................................................... 
 ما الذى أوضحه الطبیب لمر�م؟ -جـ

........................................................................................... 
 ما االقتراح الذى اقترحته مر�م على الطبیب؟ وماذا اقترح علیها الطبیب؟ ولماذا؟ -د

........................................................................................... 
 ........................................................................................... 

........................................................................................... 
 أجب عما �أتي:   -٣

 أة زیارة ومفاج



 الصف السادس االبتدائي ۷  
 

 الترم االول 

 ��ف وجدت مر�م المستشفى؟   -أ
........................................................................................... 

........................................................................................... 
 متى توجهت مر�م إلى المستشفى؟ ومع من؟  -ب

........................................................................................... 
 ........................................................................................... 

 لماذا �انت تبتسم مر�م في وجه �ل مر�ض؟ -جـ
........................................................................................... 

 ........................................................................................... 
 ما المدة التي لم ترى مر�م زمیلتها فاطمة فیها؟ -د

........................................................................................... 
 اختر اإلجا�ة الصح�حة مما بین األقواس:  -٤

 اندفعت "مر�م" نحو صد�قتها  -أ
 نهي)  –فاطمة  –(أمیرة 

 أخذت مر�م معها إلى المستشفى -ب
 الهدا�ا)  –الفاكهة  –(األطعمة 

 قامت مر�م بز�ارة المستشفى مع -جـ
 زمیلتها)  –والدیها  –(أخیها 

 جلست مر�م مع أصدقائها في  -د
 البیت) –المدرسة  –(الشارع 

 
 
 
 
 
 
 
 



 الصف السادس االبتدائي ۸  
 

 الترم االول 

 
 

 

 اقرأ ثم أجب:  ] ١[ 

 

 

 

 ئنا).......................، مفرد (أح�اء)..................... هات معني (ش -أ

 مضاد (نسعد).....................، جمع (الدن�ا)...................... 

 اشرح األب�ات السا�قة �أسلو�ك.   -ب

......................................................................................... 

......................................................................................... 

......................................................................................... 

 ما الجمال في قوله "معًا لنع�ش إخوانًا"؟  -جـ

......................................................................................... 
......................................................................................... 

�میزه في أصله    -د لونه بل  إنسان في  بین  �فرق  الشاعر ال  یدل على أن  اكتب مما حفظت ما 
 وأساسه. 

......................................................................................... 
......................................................................................... 

 اقرأ ثم أجب:  ]  ٢[ 

 

 أخي االنسان



 الصف السادس االبتدائي ۹  
 

 الترم االول 

 هات مرادف (أمد)........................، مضاد (تجـد).................  -أ

 جمع (جوهر)........................، مضاد (المطلق)................ 

 اشرح األب�ات �أسلو�ك.  -ب

......................................................................................... 
......................................................................................... 

......................................................................................... 

 عالم یدل �ثرة التضاد في األب�ات؟  -جـ

......................................................................................... 
......................................................................................... 

 اكتب األب�ات التي تدل على المعني اآلتي:   ] ٣[ 

 قلبي �شعر �الفرحة عندما تمد یدك أخي لتصافحني  -أ
......................................................................................... 

 تسعد �الح�اة في ظل الحب والسالم  -ب
......................................................................................... 

 ال�شر في أصلهم واحد ال فرق بین أب�ض وأسود -جـ
......................................................................................... 

 ) أمام الع�ارة الصح�حة وعالمة (×) أمام الع�ارات الخاطئة:√ضع عالمة ( ] ٤[ 

 ) (  قائل هذا النص هو الشاعر الفلسطیني ع�سى الناعوري  -أ

 ) (   �الحب والسالم تتحول الح�اة إلى جنة على األرض -ب

 ) (   أخي اإلنسان نداء ف�ه تعظ�م لألخوة اإلنسان�ة  -جـ

 ) (     النص تعني ذه�ك �لمة جوهرك في -د

 ) (    تع�ش ال�شر�ة وتسعد �الحب والسالم فقط -هـ



 الصف السادس االبتدائي ۱۰  
 

 الترم االول 

 أجب عن األسئلة اآلت�ة:   ] ٥[ 

 إلى أي فئة یوجه الشاعر �المه؟  -أ

......................................................................................... 

 الشاعر وضح ذلك؟ المساواة هي أساس الح�اة عند -ب

......................................................................................... 

 إالم یدعو الشاعر في نها�ة النص؟  -جـ

......................................................................................... 

َ� أَيـَُّها النَّاُس إ�َّ َخَلْقَناُكم مِّن ذََكٍر وأُنَثى وَجَعْلَناُكْم ُشُعوابً وقـََباِئَل لِتَـَعاَرُفوا إنَّ  ":هللا تعالىقال    اقرأ ثم أجب:  ]  ٦[  
 ".اهللََّ َعِليٌم َخِبريٌ  َأْكَرَمُكْم ِعنَد اهللَِّ أَتْـَقاُكْم إنَّ 

 ................... هات معني (خلقناكم).......................، جمع (ذ�ر)....  -أ

 جمع (شعب)..........................، مضاد (خبیر)..........................

 ممن خلق هللا تعالى الناس؟  -ب

......................................................................................... 

 إلى من یوجه هللا �المه؟  -جـ

......................................................................................... 

 اذ�ر اسم السورة التي منها اآل�ات.  -د
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 الفصل الثالث / السجین المظلوم

 لماذا مط الشیخ مبارك شفتیھ وھز كتفیھ ؟ .۱
اال أن یجرب العمل  يأن یفرض أحد علیھ رأیا ویأب يال یرض ي) الذ يعجبا من ابنھ الصغیر العنید (عل •

 بنفسھ لیوافق علیھ أو ال یوافق
 ذھب الیھ الشیخ مبارك ؟ وبم رجاه ؟ يمن الذ .۲

 طلبھ يذلك الكاتب ورجاه أن یقبل ابنھ تلمیذا لھ فوافق عل يذھب ال •
 أول األمر ؟ يمصاحبتھ ف يمبارك) بعملھ مع الكاتب واطمأن ال ي(عل يالصب يلماذا رض .۳

 .یدفعھ الفالحون للكاتب ي) أنھ ینال شیئا من المال الذ ي(عل يحیث وجد الصب •
 طرده بعدھا ؟ يالعمل مع الكاتب والت يمبارك ) ف يقضاھا (عل يما المدة الت .٤

 .طرده بعد ثالثة أشھر من العمل والخدمة •
 مبارك ) بعد ثالثة أشھر من العمل ؟ يلماذا قام الكاتب بطرد (عل .٥

 إلفشاءالناس ببساطة عما یأخذه الكاتب من الفالحین كما أن الكاتب اغتاظ  يألنھ كان لصغره یتحدث ال •
 یضره يذلك السر الذ

 لطرد ابنھ وكیف عاد یعلمھ بنفسھ ؟ يلم یھتم أبو عللماذا  .٦
العرب من أموال مفروض����ة للدولة فاذا خرج ألداء عملھ أخذه معھ لیقوم  يحیث كان مكلفا بجمع ما عل •

 .بكتابة ذلك المال وحسابھ
 ألحقھ بھ والده للعمل معھ ؟ وما قیمة األجر؟ يأین یعمل الكاتب الذ .۷

 .الشھر ي" شرقیة بأجر قدره خمسون قرشا ف رأبو كبیمأموریة "  يألحقھ والده بكاتب ف •
  كبیر ؟ العمل طویال مع كاتب أبو يمبارك ) ف يلماذا لم یستمر (عل .۸

 .ومع ذلك یأكل علیھ أجره وال یعطیھ شیئا غیر الطعام یخدم ھذا الكاتب بصدق وأمانةكان نھ أل •
 قرره ؟ يكبیر ؟ وما الذ ھذا الحال مع كاتب مأموریة أبو يمبارك عل يمكثھا عل يما المدة الت .۹

 .حقھ بالحیلة أن یأخذ يساءت أحوالھ فعزم عل يھذا الحال ثالثة أشھر حت يمكث عل •
 حقھ بالحیلة من الكاتب ؟ يعل مبارك )  يكیف حصل ( عل .۱۰
الكاتب  يالحص�������ل علیھ عندما بعثھ الكاتب لیقبض بعض المال فقبض�������ھ وأخذ منھ مقدار أجره وذھب  •

 .مسرعا قبل أن یمسك بھ وسلمھ كیس النقود وتركھ وانصرف
 ؟ مبارك) من كیس النقود ؟ ولماذا يأخذه (عل يما قیمة المبلغ الذ .۱۱
 أخذ مائة وخمسین قرشا وذلك قیمة أجره عن ثالثة شھور •
 ) النقود؟ وماذا قرر؟ يالكاتب بعد أخذ( عل يما أثر ھذا الموقف عل .۱۲
 .أشد انتقام يأن ینتقم من الصب يوعزم عل ءالجريثار الكاتب ثورة شدیدة لذلك التصرف  •
 )؟ ي(عل يذھب الیھ الكاتب لینفذ انتقامھ من الصب يمن الذ .۱۳
 .المأمور وأخبره بما حدث فغضب ھو ا آلخر وثار يذھب الكاتب ال •
 عالم اتفق الكاتب والمأمور ؟ .۱٤
 .ال یخاف أحدا يالذ ءالجرياالنتقام من ھذا الولد  ياتفقا معا عل •
 )؟ يلمركز من الحكومة ووجد فیھ المأمور الفرصة لالنتقام من (عللوصل  يما الطلب الذ .۱٥
المركز طلب من الحكومة باختیار بعض الش����بان للخدمة العس����كریة فانتھز المأمور الفرص����ة  يجاء ال •

 .الیھ يودعا الفت



  ینتقم منھ ؟ يمبارك ) حت ي(عل ينفذھا المأمور مع الصب يما الحیلة الت .۱٦
الس����جن مس����رعا لیس����جل أس����ماء من فیھ حیث أنھ مطلوب من المأمور بعض  يطلب منھ أن یذھب ال •

شبان حین أخبره  يللصب خداعھ يوزاد المأمور ف للخدمة العسكریة وربما یجد بینھم من یصلح لھا  ال
 .أحد غیره للقیام باألعمال المھمة يأنھ مسرور منھ وال یثق ف

 السجن؟ يعندما وصل ال مبارك )  يماذا فعل رجال المأمور مع (عل .۱۷
 .السجن المظلم يقیدا من حدید وألقوا بھ ف رقبتھ  يأحاط بھ رجال المأمور ووضعوا ف •
 ھذه الفترة ؟ يالسجن ؟ وكیف قض يمبارك ف يكم یوما ظل عل .۱۸
 السجن عشرین یوما بین القاذورات واألوساخ والخوف والبكاء يظل ف •
 عزم علیھ ؟ يصف حال السجان ؟ وما الذ .۱۹
أن یص��نع ش��یئا  يالص��غیر الس��ن وعزم عل يكان الس��جان طیب القلب عطوفا فاش��تد ألمھ لما حدث للفت •

 نزل بھ يالذ من الظلم ) ي(عل يینقذ الصب
 أین كان یعمل صدیق السجان ؟ .۲۰
 .كان یعمل عند مأمور لزراعة القطن •
 ولماذا فرح السجان ؟ یحتاج الیھ مأمور الزراعة كما عرف السجان من صدیقھ ؟ يما الذ .۲۱
فرح الس�������جان بما یمكن أن یؤدیھ من خیر وخدمة  كاتب یجید الكتابة والحس�������اب  يحاجة ال يكان ف •

 .مبارك ) يالمظلوم (عل يللصب
 أخبره بحاجة مأموره لكاتب؟ماذا قال السجان لصدیقھ عندما  .۲۲
 يأمین مظلوم جید الخط بارع ف يالس�������جن فت يفعندنا ف يقال الس�������جان : وجدت ما تطلب یا ص�������دیق•

 ؟ يتلك الوظیفة لوجھ هللا تعال يلھ ف يالحساب فھل یمكنك أن تسع
) ؟ وماذا فعل  ي(عل يمأموره لتعیین الفت يیتوس���ط لد يماذا طلب ص���دیق الس���جان منھ حت .۲۳

 لتنفیذ طلب صدیق السجان ؟ يالفت
) بعض العبارات  يفكتب (عل س���یده يش���یئا یأخذه معھ ویعرض���ھ عل يطلب منھ ص���دیقھ أن یكتب الفت •

 .ورقة نظیفة وبخط جمیل يالرقیقة عل
 من عبارات ؟ يما نتیجة قراءة المأمور لما كتبھ عل .۲٤
 .الوظیفة الخالیة يف مبارك) ي(عل يالفت تعیین  يسر بھا المأمور سرورا كبیرا ووافق عل •
 ) ؟ي(عل يمن انطلق بالفت يالسجن ؟ وال يلماذا عاد خادم مأمور الزراعة ال .۲٥
عنھ أخذه الخادم بیده وانطلق بھ  اإلفراجوبعد  يعن عل باإلفراجأمر  الس�������جن ومعھ يعاد الخادم ال •

 ." وأدخلھ علیھيمأموره "عنبر أفند يمسرعا ال
 )عندما دخل علیھ ؟يماذا فعل مأمور الزراعة مع (عل .۲٦
 .سیتواله يالعمل الذ يعقلھ وادراكھ وقدرتھ عل يحادثھ المأمور طویال واطمأن ال •
 ) ؟ي(عل يالفت يعرضھ مأمور الزراعة عل يما قیمة الراتب الذ .۲۷
  .الشھر يعرض علیھ راتبا قدره خمسة وسبعون قرشا ف •
 مبارك ) قناعة بالعلم وبضرورة تحصیلھ ؟ يلماذا ازاد (عل .۲۸
 .ألن العلم أخرجھ من السجن وظلماتھ •
 مبارك ) خیوط مستقبلھ ؟ يلماذا نسج (عل .۲۹
 ياألقل مثل مأمور الزراعة "عنبر أفند يلیكون من الكبراء أو عل •



 الفصل الرابع / سر غامض

 "عندما دخل علیھ ؟ يأفند ) " عنبر ي(عل يكیف وجد الفت .۱
خش���وع ویس���تمعون  يیقفون ف عظمة وأبھة أمامھ كثیر من األعیان والحكام واألغنیاء يرآه جالس���ا ف •

 .اصغاء شدید يیلقیھا علیھم المأمور ف ياألوامر الت يال
 ویسمع ؟ يمبارك ) مما یر يلماذا زادت دھشة (عل .۲

الكبار أمام ھذا الرجل خاض��عین ألمره وھم أص��حاب القص��ور والخدم  ھؤالء زادت دھش��تھ من أن یقف  •
 .والحشم والعبید والناس یھابونھم وال یعصون لھم أمرا

 ؟يبخصوص عنبر أفند )عنھ الناس وأباه يسأل(عل يما السر الذ .۳
وما  يھذا المنص���ب الخطیر وھو غیر ترك يعظمة ھذا الرجل وكیف وص���ل ال يیرید أن یعرف الس���ر ف •

 .أدب يیخضع لھ كبار الناس ویجعلھم یقبلون یده ف يأكسبھ ذلك الجالل الذ يالذ
 ما اجابات الوالد البنھ عن ذلك السر ؟ .٤

 .)يأجابھ اجابات غیر مرضیة وغیر مقنعة البنھ ( عل •
 مبارك لیسألھ عن سر عظمة المأمور ؟ ولماذا اختار من سألھ؟ ياتجھ الیھ عل يمن الذ .٥

 .فراش المأمور ألنھ أكثر الناس احتكاكا بالمأمور ویعرف عنھ الكثیر ياتجھ بسؤالھ ال •
 ؟ ي" كما أجاب فراشھ عن سؤال الفت يما سر عظمة "عنبر أفند .٦

عظمة  يأن الس���ر ف مبارك يوھنا أدرك عل  يأخبره الفراش بأن ھذا المأمور دخل مدرس���ة قص���ر العین •
 . الحرة الكریمة أقدارھم ویحقق لھم الحیاة يیرفع الناس ویعل يالتعلیم الذ ي" وقوتھ ف ي"عنبر أفند

 "؟يدخولھ مدرسة "قصر العین ي" ف يمن توسط "لعنبر أفند .۷
 .سیدات المجتمع الفضلیات يتوسطت لھ احد •

  " ؟ يیتعلمھ التالمیذ داخل مدرسة "قصر العین يما الذ .۸
 .وغیر ذلك یتعلم التالمیذ فیھا الخط والحساب واللغة التركیة . •

 "؟ يالعین مدرسة "قصر يالدخول ال ينفسھ عقد العزم عل يمبارك ف يلماذا قرر عل .۹
 .ياألقل مثل عنبر أفند يلیكون من الحكام الكبار أو عل •
 " كما أجاب الفراش ؟ يمن یدخل مدرسة "قصر العین .۱۰
 .یبتسم الحظ لھ فیعثر علیھا يیدخلھا صاحب الواسطة الذ •
عندما عرف أن دخول مدرس���ة قص���ر وھو في حیرة ش���دیدة نفس���ھ  يمبارك ف يماذا قال عل .۱۱

 یحتاج واسطة ؟ يالعین
دخول  يأن یھیئ ل يعل لكن هللا أكبر وأقدر يبعید عن أمثال ءش���ي بتلك الواس���طة ؟ يقال : ومن أین ل •

 أحد سواه يتلك المدرسة دون اعتماد عل
وكیفیة االقامة لمن یدخلونھ ؟  يعن قص���ر العین مبارك ) يبم أجاب الفراش عن س���ؤال (عل .۱۲

 الفراش ؟ إلجاباتمبارك عند استماعھ  يوماذا فعل عل
 يأخبره الرجل عن كل ما أحب أن یعرف عن تلك المدرس�����ة من مكانھا والطریق الیھا والمس�����افات الت •

 .جیبھ يورقة دسھا ف يیمر بھا فدون كل ذلك ف يیقطعھا قاصدا ایاھا وأسماء البالد الت
 الذھاب الیھا ؟ يف باإلسراعالمدرسة وقرر  يمبارك ال يزاد شوق عل  يمت .۱۳
طعامھم  يتلك المدرس�������ة وعل يحس�������ن اقامة التالمیذ ف يعل يالفراش وھو یثن يعندما أنص�������ت ال•

 .ومالبسھم واكرامھم



 اجازة؟ ي" الحصول عليأفند من "عنبر مبارك)  يلماذا طلب (عل .۱٤
 .تلك المدرسة ومعرفة حالھا يلذھاب اللاجازة  لیعطیھزیارة أھلھ  يطلب منھ االذن لھ ف •
 "؟يأفند "عنبر مبارك) من يحصل علیھا (عل يما مدة االجازة الت .۱٥
 .خمسة عشر یوما اإلجازةكانت  •
 يأ يبھم ؟ وال يقریت��ھ ؟ وأین التق يالطریق ال يمب��ارك ) ف يبھم (عل يمن ال��ذین التق .۱٦

 المدارس یتبعون ؟
معھم  يكبیر وكان معھم رجل یقودھم فمش������� تتبع أبو يعیاض "الت ين عند قریة "بنییبص�������ب يالتق •

 . "وتحدث الیھم وعرف أنھم من تالمیذ مدرسة "منیة العز
 ؟ وفیم تسابقوا ؟ يوتالمیذ مدرسة منیة العز عندما تعبوا من المش يأین جلس عل .۱۷
ویس���تریحون من الس���یر وجعلوا یتس���لون جلس���وا تحت ش���جرة من األش���جار الكبیرة یس���تظلون بظلھا  •

 الخط أیھم أحسن كتابة ؟ يبالتسابق ف
مبارك الجمیل وأقروا  يیقودھم عندما رأوا خط عل يماذا قال التالمیذ وماذا قال الرجل الذ .۱۸

 لھ بالسبق ؟
یقودھم : ال بل  يوقال الرجل الذ "عجب : لو التحقت بمكتبنا لص������رت " جاویش������ا يقال لھ التالمیذ ف •

 "رتبة الباش جاویش يلكان ف
 مبارك ؟ ي" الجاویش " و"الباش جاویش " كما أخبر التالمیذ عل يما معن .۱۹
 .المدرسة يالجاویش والباش جاویش ھم أصحاب مكانة كبیرة ف •
 ؟يتلك المدارس كما ذكر الرجل لعل يكیف تكون نفقات التلمیذ ف .۲۰
حس���اب الدولة حیث س���یأكل ویش���رب ویلبس ویأخذ مع ذلك  يعلتلك المدارس  يتكون نفقات التلمیذ ف •

 .مصروفا شھریا ینفقھ كما یشاء
مكتبھم بمنیة العز ؟ وماذا  يمع األطفال ال يمبارك ) حین مض������� يتقدم الیھ (عل يمن الذ .۲۱

 طلب منھ ؟
 .عداد التالمیذ يناظر المكتب یطلب منھ أن یسجل اسمھ ف يتقدم ال •
 عداد التالمیذ ؟ ولماذا ؟ ي) ف يتسجیل اسم (عل يالعز علھل وافق ناظر مكتب منیة  .۲۲
أبدا بأن یص��بح ابنھ تلمیذا بھذا  يال لم یوافق ألن الناظر كان یعرفھ ویعرف أباه ویعلم أن أباه لن یرض�� •

تحول بینھم وبین ذویھم وال یس��مح  يالنظم العس��كریة الخالص��ة الت يالمكتب الذي ینش��أ فیھ التالمیذ عل
 .زیارات قصیرة يف يلھم برؤیتھم حت

 یأذن أبوه ؟ يمع التالمیذ حت يلماذا لم یسجل الناظر اسم عل .۲۳
 .خوفا من أن یغضب األب من الناظر ویقاطعھ وھو صدیقھ العزیز •
 ) بتسجیل اسمھ ؟ يخضع ناظر المكتب لرغبة (عل يمت .۲٤
ان لم یفعل الناظر ما طلبھ  يالوال يعلیھ ثورة شدیدة وھدده بأن یشكوه العندما علم بقرار الكاتب فثار  •

 .) منھ ي(عل
 مبارك ؟ يوالد عل يلماذا بعث الناظر ال .۲٥
 .الموقف قبل فوات األوان إلنقاذمن یخبره بما حدث ویطلب منھ االسراع  يوالد عل يبعث الناظر ال •
 وعالم اتفق مع الناظر ؟ الشیخ مبارك ؟ يما أثر سماع ھذا الخبر عل .۲٦
 .من المكتب يأخذ عل يالناظر واتفق معھ عل يفزع الشیخ مبارك فزعا شدید وأسرع ال •
 ؟ وماذا فعل بھ ) من المدرسة ؟ يكیف أخذ الشیخ مبارك ابنھ (عل .۲۷
 .البیت عشرة أیام يوحبسھ ف فسحة الظھر وأخذه يانتھز الشیخ مبارك فرصة خروجھ ف•



 ؟ ي؟ وبم وعدھم عل وتستعطفھبحرارة  يتبك يلماذا كانت أم عل .۲۸
تنفیذ  يعن قص��ده ولكنھ كان عازما علفوعدھم بالرجوع  س��تفرق بینھم يلیرجع عن ھذه المدرس��ة الت •

 .نفسھ يما ف
 مكتب منیة العز ؟وكیف ترك منزلھ؟ يمبارك ال يرجع عل يمت .۲۹
نام أھلھ جمیعا فأخذ دواتھ وأدواتھ  يفراش�������ھ مبكرا وانتظر حت يال يالمظلمة أو يلیلة من اللیال يف •

 .يالضحوقت  يمنیة العز ف يھدوء وذھب ال يوتسلل من الدار ف
 طریقھ وكیف اقترب من تحقیق أملھ ؟ يف يكیف سار عل .۳۰
 إللحاقھمطریق العلم مجدا دائب العمل وأملھ یقترب منھ فكان من التالمیذ النجباء الذین فرزوا  يسار ف •

 .يبمدرسة قصر العین
 " ؟يمدرسة كما كان یتخیل وكما سمع من فراش "عنبر أفندالمبارك )  يلم یجد (عل لماذا .۳۱
سب واالھانة من غیر حساب  مدرسةال يالتعلیم ف يوجد القائمون عل ألنھ • یؤذون التالمیذ بالضرب وال

یقدم لھم  يوكانت مفروش����اتھم حص����ر الحلفا وأحرمة الص����وف الغلیظ وكان یكره الطعام الذ وال حرج
 .لرداءتھ

 الھروب منھا ؟ يرغم تفكیره ف يمبارك عن الھروب من مدرسة قصر العین يلماذا عدل عل .۳۲
 .ال یصیبھم البالء الشدید يأھلھ وحت يكرة الھروب حفاظا علمبارك عن ف يعدل عل •
 حالة ھروبھ من المدرسة؟ يمبارك ف يكان سیصیب أھل عل يالذ يواألذما البالء  .۳۳
أھلھم ویقیدونھم بقیود من حدید ویھینونھم أكبر  يكل مكان ویقبض�������ون عل يفكانوا یطلبون الفارین  •

 .اھانة
 خصصت ؟ وفیم   " ؟ ينقلت الیھ مدرسة "قصر العین يما المكان الذ .۳٤
 .مدرسة خاصة بالطب يزعبل لتصیر مدرسة قصر العین يأب ينقلت المدرسة ال •
 ؟الفرار من المدرسة بعد نقلھا  يمبارك للتفكیر ف يلماذا عاد عل .۳٥
وبسبب كرھھ لعلوم  يألنھ ظن أنھا ستكون شیئا جدیدا مریحا فوجدھا ال تختلف عن مدرسة قصر العین •

 .تدرس فیھا يالھندسة والحساب والنحو الت
 یكرھھا ؟ يتلك العلوم الت يف يحبب عل يمن الذ .۳٦
 ."يناظر المدرسة " رأفت أفند •
 الدراسة ؟ يینقذ التالمیذ المتأخرین ف ي" ك يفكر فیھا "رأفت أفند يما الطریقة الت .۳۷
منھم وكان آخرھم  يفرقة واحدة مس�������تقلة كان عل يجمع كل التالمیذ المتأخرین معا وجعلھم كلھم ف •

 .وجعل نفسھ معلم ھذه الفرقة
مبارك یحبون  ي" وجعل التالمیذ وعل يألقاه وش�������رحھ "رأفت أفند يما الدرس األول الذ .۳۸

 دروسھ بحب ؟ يھذه المادة ویقبلون عل
واضح وألفاظ قلیلة سھلة فانفتح قلب  يأول درس شرح لھم المقصود من الھندسة ورموزھا بمعن يف •

  .لھ وفھم كل ما قال يعل
مبارك) للدراسة بھا ؟  يالمتفوق (عل ياختیر لھا الفت يما المدرسة الت .۳۹
  .ةسخانالمھند اختیر للدراسة بمدرسة  •
 ؟ ةالمھند سخانمدرسة  يمبارك ف يكم عاما قضاھا عل .٤۰
 .بھا خمس سنوات يقض •
؟ المدرسة ؟ وما نتیجة براعتھ  يمبارك ف يفیم ظھرت براعة عل .٤۱
وكان فیھا دائما أول فرقتھ ومحل  ةالمھند س����خانتدرس����ھا لھم مدرس����ة  يالعلوم الت يظھرت براعتھ ف•

 .اعجاب المعلمین والنظار
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ـ تسّك " افـحروف افْٚشخٜ " 1

ـ تدخؾ ظذ اجلِّٜ آشّٜٔ . وٓ تدخؾ ظذ اجلِّٜ افًٍِٜٔ 2

بتدأ واخلز يف اجلِّٜ آشّٜٔ . وفذفؽ تسّك : "حروف ٕٚشخٜ" 3 ـ ُتٌرر إظراب افّـ

بتدأ ويسّك اشّٓٚ . ؾَْقل مثاًل : ) اشؿ إن مْهقب وظالمٜ ٕهبف ...( ؾتْهٛ افّـ

. ؾَْقل مثاًل : ) خز إن مرؾقع وظالمٜ رؾًف ...( خزهٚوترؾع افـخز ويسّك 

َـّ ـ  ـٖنَّ ـ  أنَّ "  إنَّ ـ مـ أخقات  4 َٝ ـ  فًؾَّ ـ  فُ " فٔ

)إنَّ ، أنَّ ( فِتقـٔد . )ـٖن( فِتنبٔف . )فُـ( فالشتدراك . )فٔٝ( فِتّْل . )فًؾ( فِسجل

ُؾ ) أن :الحظ ـ  5 َّ تـَٓٚظ تـٓٚ( ظُس ظّؾ )إن وأخقا بتدأ  (إن)(: ـٚن وأخقا تٌرر رؾع افّـ

 تٌرر رؾع افـخز ؾتجًِف مْهقًبٚ ويبَك افـّبتدأ مرؾقًظٚ. (ـٚن)ؾتجًِف مْهقًبٚ ويبَك اخلز مرؾقًظٚ . أمٚ 

ناسخة ال الـحروفتأمل هذا الجدول جيًدا لتعلم الفرق بين الجملة االسمية قبل دخول 

 وبعد دخولـها

ٌٔؾ  ٌٔؾ افـجقُّ جّـ إنَّ افـجقَّ جّـ

َُِؿ أنَّ افىَّٚفبَِغ مٓذَبٚافىٚفبِٚن مٓذبٚنِ  نِ َأْظ

ُمـجتٓداٌت  افىٚفبِٚت  فًؾَّ افىٚفبُٚت مـجتٓداٌت 

ةٌ ٌة إصجُٚر ُمـخرضَّ  ٖنَّ إصجَٚر ُمـْخرضَّ ـَ

ٗمْقن مـخِهقن هلل ٗمْغ ُمـْخِهقنافّـ َـّ افّـ هلل فُ

ؿ ِٓ ٓٚجرون ظٚئدون فَِقضِْ ٓٚجريـ ظٚئدون فَِقضِْٓؿافّـ فٔٝ افّـ

 ـ إن وأخىاتها 5
 إن   أن   كين   لكن   لعل   لوت
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 ْـُـاذج إعساب١ٝ يبعض ايـجٌُ ايسابك١

ِٕ ِٕ َٗربا  ايطايبا
 فػ؛ ٕنف مثْكإمبتدأ مرؾقع وظالمٜ رؾًف  افىٚفبٚن

 ؛ ٕنف مثْكٚ إفػخز مرؾقع وظالمٜ رؾًٓ مٓذبٚنِ 

َّ ايطَّايَبنِي  ُِ أ َأِعًَ
ِٕ  َٗرَبا

بتدأ ويرؾع اخلبـر أنَّ   حرف ٕٚشخ يْهٛ افّـ

 مْهقب وظالمٜ ٕهبف افٔٚء؛ ٕنف مثْك أنَّ اشؿ  افىٚفبغ

 مرؾقع وظالمٜ رؾًف إفػ؛ ٕنف مثْك أنَّ خز  مٓذبٚنِ 

 ايطايباُت َـجتٗداٌت
 مجع مٕٗٞ شٚمل؛ ٕنف افوّٜمبتدأ مرؾقع وظالمٜ رؾًف  افىٚفبُٚت 

 مجع مٕٗٞ شٚمل؛ ٕنف وّٜخز مرؾقع وظالمٜ رؾًف اف مـجتٓداٌت 

َّ ايطايباِت  يع
 َُـجتٗداٌت

بتدأ ويرؾع افـخـز فًؾَّ   حرف ٕٚشخ يْهٛ افّـ

 المٜ ٕهبف افُرسة؛ ٕنف مجع مٕٗٞ شٚملاشؿ فًؾَّ مْهقب وظ ِت افىَّٚفَبٚ

 ٕنف مجع مٕٗٞ شٚمل؛ مرؾقع وظالمٜ رؾًف افوّٜ فًؾخز  مـجتٓداٌت 

ايـُٗاجسٕٚ عا٥دٕٚ 
ِِٗ َٛطِٓ  ِي

ٓٚجرون  مبتدأ مرؾقع وظالمٜ رؾًف افقاو؛ ٕنف مجع مذـر شٚمل افّـ

 ذـر شٚملخز مرؾقع وظالمٜ رؾًف افقاو؛ ٕنف مجع م ظٚئدون

ؿ ِٓ  فقضِْ
ه افُرسةوضـ:  افالم: حرف جر.  اشؿ مـجرور وظالمٜ جرر

 ٓٚء يف حمؾ جر موٚف إفٔفـواف

يٝت ايـُٗاجسٜٔ 
َٛطِِٓٗ  عا٥دٕٚ ِي

بتدأ ويرؾع افـخـز فٔٝ  حرف ٕٚشخ يْهٛ افّـ

ٓٚجريـ  اشؿ فٔٝ مْهقب وظالمٜ ٕهبف افٔٚء؛ ٕنف مجع مذـر شٚمل افّـ

 ٕنف مجع مذـر شٚمل؛ رؾقع وظالمٜ رؾًف افقاوفٔٝ مخز  ظٚئدون
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بْْٔٚ حٚضٌ ـٖنََّؽ ٕٚؾعٌ إنَّ افًَِؿ خز مٍرد

ٌٜ فٔٝ افنجرَة خز مجِٜ اشّٜٔ ٕقُره شٚضعٌ  فًؾَّ افَّرَ ثّـُٚرهٚ ٕٚضج

ُٝ أنَّ افتدخَغ يهقر أثٚرإنَّ افسٚئَح خز مجِٜ ؾًِٜٔ َٜ  يدمرُ ظِّ افهح

َٜ ؾقَق افـجّٔعِ إنَّ مَك مجِٜ )طرف(خز صبف  ـٚءإنَّ افٌقاص تـحٝ افّـ

َٛ ـ افَٚهرةمِ إنَّ َصِٚحبل )جٚر ومـجرور( خز صبف مجِٜ ذٕ يف ٕدمٍ فًؾَّ افّـ

الحظ أن :

ت إنَّ ـ يٖيت خز  1 (اجرورً ـطرًؾٚ أو جًٚرا وم)اشّٜٔ أو ؾًِٜٔ( . وصبف مجِٜ ) ِّٜـ( . وجٓٚ )مٍرًداـوأخقا

ٚ. إنخز وبغ اشؿ ـجِّٜ افـجِّٜ )وجقد ضّر( يربط بغ افـخز افـينسط يف اف ـ 2 تٓـ وأخقا

ِٜ خز  3 ٚ شتُقن يف )  إنَّ ـ جّـ تٓـ ٚ إنخز رؾع مـحؾ وأخقا تٓـ ، مرؾقع إنخز  وذفؽ ٕنَّ  ،( وأخقا

.مْهقًبٚوفٔس 

.ـ تٖمؾ إظراب افـجِّٜ افتٚفٜٔ  4

إن وأخىاتها ـ أوىاع خـبـش 3
 خز صبف جـِّٜ

 ضرف جار ومـجرور

 خز جـِّٜ

 خرب جـملة اسموة خرب جـملة فعلوة

 خز مٍرد
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َّٕرب ْـُاذج إعساب١ٝ ع٢ً أْٛاع خ ٚأخٛاتـٗا إ

نأََّْو حاضٌس بٝٓٓا
ٖنَّ  بتدأ ويرؾع افـخـزـُ حرف ٕٚشخ يْهٛ افّـ

يف مـحؾ ٕهٛ اشؿ ـٖنضّر وافُٚف 

ـٖن مرؾقع وظالمٜ رؾًف افوّٜخز حٚضٌ 

َّ ايكَُس ُْٛزٙ  يع
ساطٌع

بتدأ ويرؾع افـخـزفًؾَّ  حرف ٕٚشخ يْهٛ افّـ

ٕهبف افٍتحٜ فًؾَّ مْهقب وظالمٜاشؿ افَّرَ 

ٕقُرهُ 
مبتدأ مرؾقع وظالمٜ رؾًف افوّٜ 

( يف مـحؾ جر ُموٚف إفٔفءٓٚـافو)

بتدأ مرؾقع وظالمٜ رؾًف افوّٜشٚضعٌ  خز افّـ

رؾع خز فًؾحؾ ـ( يف مٕقُرُه شٚضعٌ وافـجِّٜ آشّٜٔ )

َّٕ ايسا٥َح ٜصُٛز  إ
 اآلثاَز

بتدأ ويرؾع افـخـزإن حرف ٕٚشخ يْهٛ افّـ

اشؿ إن مْهقب وظالمٜ ٕهبف افٍتحٜسٚئَح اف

يهقرُ 
وٚرع مرؾقع وظالمٜ رؾًف افوّٜؾًؾ مُ 

ضّر مستس تَديره هقوافٍٚظؾ 

مًٍقل بف مْهقب وظالمٜ ٕهبف افٍتحٜأثٚرَ 

رؾع خز إنحؾ ـ( يف مأثٚرَ  واجلِّٜ افًٍِٜٔ )يهقرُ 

َّ ايـُرَْب يف ْدٍّ يع

بتدأ ويرؾع افـخـزفًؾَّ  حرف ٕٚشخ يْهٛ افّـ

 َٛ ذٕ اشؿ فًؾ مْهقب وظالمٜ ٕهبف افٍتحٜافّـ

حرف جرؾـل

اشؿ مـجرور وظالمٜ جره افُرسةٕدمٍ 

 فًؾزوصبف اجلِّٜ ) يف ٕدٍم ( يف مـحؾ رؾع خ
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 افهم واحفظ 

ب حسٛ ٕقع افُِّٜ ) مٍرد ـ مثْك ـ افَْط ) ....... ( يف اجلدول افتٚيل تًز ظـ تٌر ظالمٜ اإلظرا 

.مجع تُسر ـ مجع مذـر شٚمل ـ مجع مٕٗٞ شٚمل (

ؾٚظؾ مرؾقع وظالمٜ رؾًف ........مرؾقع ايفاعٌ

مرؾقع وظالمٜ رؾًف ........ مبتدأمرؾقعايـُبتدأ

مرؾقع وظالمٜ رؾًف ........ خزمرؾقعايـخرب

مًٍقل بف مْهقب وظالمٜ ٕهبف ......... مْهقبُفعٍٛ ب٘ـاي

......... هاشؿ مـجرور وظالمٜ جرمـجروراالسِ بعد حسف ايـجس

مْهقبايظسف
طرف زمٚن مْهقب 

طرف مُٚن مْهقب 

.....مًٍقل مىِؼ مْهقب وظالمٜ ٕهبف مْهقبايـُفعٍٛ املطًل

وظالمٜ ٕهبف افٍتحٜمًٍقل ٕجِف مْهقب مْهقبايـُفعٍٛ ألجً٘

موٚف إفٔف مـجرور وظالمٜ جره ......مـجرورايـُضاف إيٝ٘

اشؿ ـٚن مرؾقع وظالمٜ رؾًف ......مرؾقعاسِ نإ ٚأخٛاتٗا

خز ـٚن مْهقب وظالمٜ ٕهبف ......مْهقبخرب نإ ٚأخٛاتٗا

اشؿ إن مْهقب وظالمٜ ٕهبف ......مْهقباسِ إٕ ٚأخٛاتٗا

خز إن مرؾقع وظالمٜ رؾًف ......مرؾقعاتٗاخرب إٕ ٚأخٛ
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 / مفرد

 حذد خبر إن أو إحذي أخىاتها وبيه وىعه

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 
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 / جمهة اسمية 

 حذد خبر إن أو إحذي أخىاتها وبيه وىعه

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

 / جمهة فعهية 

 حذد خبر إن أو إحذي أخىاتها وبيه وىعه

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 
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 اتها / شبه جمهة )جار ومجرور(

 حذد خبر إن أو إحذي أخىاتها وبيه وىعه

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 
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 أعرب ما يهً
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